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RESUMO 
	   	  

	  

Pinheiro HB. Influência de materiais bioativos sobre a dureza, ultraestrutura e 
conteúdo mineral de dentes clareados: estudo in situ [tese]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2012. Versão corrigida. 

	  

	  

Objetivo: Investigar in situ a influência de materiais bioativos sobre a superfície do 

esmalte e dentina clareados, utilizando o teste de dureza Knoop (KHN), microscópio 

por emissão de campo (FEG) e quantificação do conteúdo mineral por fluorescência 

do substrato dental (QLF). Material e Métodos: Vinte molares humanos intactos 

foram selecionados. Para KHN e FEG, foram necessários 10 dentes. Foram obtidos 

6 espécimes da porção cervical de cada dente, contendo esmalte e dentina, e 

distribuídos entre os 5 grupos experimentais, mais um controle (n=10). O grupo 

controle (sem tratamento) foi utilizado para o FEG, pois neste tipo de análise há 

destruição da amostra, não sendo possível a utilização de um mesmo espécime 

para obtenção de imagens nas fases antes e após o tratamento. Para o teste de 

dureza, as fatias tiveram os valores iniciais de dureza do esmalte e dentina medidos. 

Para o QLF, foram usados outros 10 dentes. Cada um foi seccionado em 5 

fragmentos de esmalte superficial, retirados da porção coronária de cada dente. 

Metade de cada espécime foi protegida com verniz e a outra metade serviu para 

entrar em contato com os diversos tratamentos. Os fragmentos tiveram a 

quantificação mineral inicial medida pelo QLF. Todos os espécimes foram montados 

em retentores palatinos intraorais e usados por 10 voluntários durante 24h/dia, por 

14 dias. Em cada dispositivo, eram aplicados os 5 diferentes tratamentos: 1: Opal, 

tratamento clareador com peróxido de carbamida (PC) 15% - Opalescence PF, 

Ultradent; 2: NiteWhite ACP, PC16% (Philips); 3: Opal + Bio (Biosilicato®, Vitrovita) 

misturados; 4: Opal  Bio (Biosilicato® aplicado por 5 min, 1 vez por semana após 

clareamento); 5: Opal  Rel ACP, Relief ACP (Philips) aplicado por 30 min por dia 

após clareamento. Em seguida, foram realizadas análises finais de KHN, FEG e 

QLF. Resultados: A análise estatística revelou que no grupo Opal houve redução 

significante dos valores de dureza em esmalte. No grupo Opal  Bio, a aplicação do 

material bioativo não foi capaz de evitar a desmineralização do esmalte. Para os 



	  

	  

demais grupos, não houve alteração dos valores de dureza. Na dentina, o grupo 

Opal também causou diminuição na dureza. Nos grupos Opal  Bio e Opal  Rel 

ACP, a aplicação dos dois materiais bioativos não foi suficiente para evitar 

diminuição dos valores de dureza em dentina. Já nos grupos NW ACP e Opal + Bio, 

não foi observada desmineralização desse substrato. Os dados de dureza refletem 

os resultados observados na análise ultraestrutural do esmalte e da dentina, em que 

os grupos NW ACP e Opal + Bio apresentaram os melhores desempenhos em 

relação aos demais grupos. A análise por QLF não apresentou sensibilidade para 

detectar diferenças estatisticamente significantes entre os grupos e nem entre as 

fases inicial e final em nenhum dos grupos. Conclusão: No grupo Opal, observa-se 

desmineralização do esmalte e dentina clareados. A aplicação de Biosilicato® 1x por 

semana não foi suficiente para evitar alterações em esmalte e dentina. Relief ACP, 

aplicado diariamente após o tratamento clareador, foi capaz de evitar alterações em 

esmalte, mas não em dentina. A mistura de um gel clareador com um agente 

bioativo, como acontece nos grupos NW ACP e Opal + Bio, teve influência positiva 

em relação à dureza e morfologia da estrutura dental evitando sua 

desmineralização; nesses dois grupos, foram observados os melhores resultados 

tanto de dureza, quanto na análise ultraestrutural. 

 

Palavras-chave: Biomateriais. Clareamento. Desmineralização. Esmalte. Dentina. 

 

	  

	  

	  

	  



	  

	  

ABSTRACT 
	  

	  

Pinheiro HB. Changes after whitening: bioactive materials benefits- in situ study 
[thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2012. 
Versão corrigida. 
	  

	  

Objective: To Investigate in situ the influence of bioactive materials on whitened 

enamel and dentin surfaces using Knoop hardness test (KHN), field emission 

microscope (FEG) and quantitative light-induced fluorescence (QLF). Material and 

Methods: Twenty intact human molars were selected. Ten teeth for KHN and FEG 

were used. Six specimens were obtained from the cervical portion of each tooth, 

containing enamel and dentin. The slices were distributed into five experimental 

groups and one control (n=10). The control group (no treatment) was used for the 

FEG images, as this type of analysis destroys the sample, making it impossible to 

use the same specimens for before and after treatment images. For the hardness 

test, the enamel and dentin baseline Knoop hardness were measured for each slice 

for the control group and the five experimental groups. For QLF the other 10 teeth 

were used, each one sectioned into 5 superficial enamel slices. Half of each 

specimen was protected with varnish and the other half used to be in contact with the 

different treatments. The specimens had their baseline mineral content values 

measured by QLF. All specimens were mounted on intra-oral palatal retainers, which 

were used by 10 volunteers during 24h/day for 14 days. On each retainer five 

different treatments were applied: 1: Opal, whitening treatment (WT) with 

Opalescence PF, 15% carbamide peroxide (CP) (Ultradent); 2: NW ACP, whitening 

treatment with NiteWhite ACP, 16% CP (Philips); 3: Opal + Bio (Biosilicate®, 

Vitrovita) mixed; 4: Opal  Bio (Biosilicate® applied for 5 minutes once a week after 

WT; 5: Opal  Rel ACP, Relief ACP (Philips) applied 30 min per day after WT. 

Afterward, further KHN, FEG and QLF analysis were performed. Results: A 

statistical analyses revealed that the Opal group had a significant enamel hardness 

decrease. In the Opal  Bio group, the application of the bioactive material was not 

able to prevent enamel demineralization. For the other groups changes in the 

hardness values were not observed. The Opal group also caused hardness decrease 



	  

	  

in the dentin. In the Opal  Bio and Opal  Rel ACP groups the application of the 

two bioactive materials was not enough to prevent the dentin hardness decrease. In 

the NW ACP and Opal + Bio groups demineralization of the substrate was not 

observed. The hardness data reflect the results observed in the ultra structural 

analysis of enamel and dentin, which groups NW ACP and Opal + Bio showed better 

performance compared to other groups. The QLF analysis was not sensitive enough 

to detect statistically significant differences between groups or between the initial and 

final phases in either groups. Conclusion: Enamel and dentin demineralization was 

observed for the Opal group. The application of Biosilicato® once a week was not 

enough to prevent enamel and dentin alterations. Relief ACP, applied daily after the 

whitening treatment, prevented changes in enamel but not in the dentin samples. The 

bioactive materials, when incorporated in the whitening gel (NW ACP and Opal + Bio 

groups), deliver positive benefits for tooth hardness and morphology, preventing 

demineralization; in both groups better hardness and morphology results were 

observed.	  

	  

	  

Keywords: Biomaterials. Bleaching. Demineralization. Enamel. Dentin. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Pesquisas têm mostrado que os agentes clareadores podem causar 

alterações no conteúdo mineral dos dentes[1], resultado da desmineralização do 

esmalte e da dentina e, como consequência, gerar efeitos indesejáveis à estrutura 

dental, como aumento da rugosidade[2-4], diminuição da dureza[5-7] e alteração da 

morfologia superficial[7-9]. 
Uma outra consequência da desmineralização provocada pelo tratamento 

clareador é a hipersensibilidade dental[9, 10]. Muito observada pelos clínicos e 

pacientes é, sem dúvida, o maior efeito adverso ao tratamento clareador. Sua 

prevenção e tratamento são um desafio para o cirurgião-dentista[2, 10-14]. 

Desta forma, um dos grandes problemas em utilizar géis clareadores que 

tenham potencial de causar desmineralização está no fato de que esses produtos 

podem entrar em contato com áreas de dentina exposta como em regiões de 

recessão gengival e áreas com lesão não cariosa e, com isso, provocar 

desobstrução dos túbulos dentinários, causando efeitos indesejáveis como a 

hipersensibilidade trans e pós tratamento clareador. Esse fenômeno também pode 

ser causado pela simples penetração de peróxido durante o tratamento clareador, 

por meio do esmalte e da dentina até a polpa[15], ou até mesmo, via desidratação 

provocada pela natureza anidra de algumas substâncias encontradas nos 

clareadores[16]. 

Para detectar processos de desmineralização na estrutura dental, destacam-

se a utilização do ensaio de dureza e da análise topográfica superficial[17]. Com 

esses dois recursos, pode-se avaliar o esmalte e a dentina clareados, porque 

alterações superficiais provocadas por géis clareadores têm relação com a 

desmineralização dental e mudanças nos valores de dureza refletem perda ou 

ganho de mineral[17-20]. 

No caso da análise topográfica, devem ser observadas alterações que 

ocorrem na estrutura dental através de imagens obtidas em grandes aumentos, 

cujos detalhes podem ser analisados com maior precisão. Para isso, é necessária a 

utilização de ferramentas específicas, por exemplo, o microscópio eletrônico de 

varredura por emissão de campo (FEG-SEM)[7, 9, 21]. Este equipamento gera imagens 

de alta resolução, tendo capacidade de revelar estruturas na ordem de nanômetros 
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e mostrar a distribuição dos cristais em esmalte e das fibras colágenas na dentina. 

Esta já é uma conduta utilizada há algum tempo em estudos de desmineralização-

remineralização (des-re) em lesão cariosa[22]. 

Outro método que também permite a obtenção de respostas em termos de 

des-re do esmalte é a quantificação mineral por fluorescência do substrato dental, 

onde alterações no conteúdo mineral podem ser detectadas[23]. 

Preocupada com os efeitos adversos ao clareamento dental, a indústria 

odontológica tem desenvolvido géis clareadores que trazem em suas formulações a 

adição de substâncias remineralizantes e dessensibilizantes, como o flúor e nitrato 

de potássio[24, 25]. Contudo essas substâncias não resolvem o problema em sua 

plenitude, além de não interromper o processo de desmineralização provocado pelo 

clareamento no esmalte e na dentina humanos[8, 21]. 

A comunidade científica tem investido bastante tempo e recursos no 

desenvolvimento de materiais bioativos para serem utilizados como agentes 

remineralizantes e consequentemente dessensibilizantes, podendo-se citar o ACP 

(Amorphous Calcium Phosphate)[26], o CPP-ACP (Casein Phosphopeptite e 

Amorphous Calcium Phosphate)[27], a nano hidroxiapatita[28], os vidros e as 

vitrocerâmicas[9], embora as pesquisas neste campo ainda sejam pouco 

numerosas[27, 29-31]. Os materiais bioativos têm como objetivo promover a 

remineralização da estrutura dental, baseando-se na formação de uma camada de 

fosfato de cálcio amorfo na superfície em que o produto é aplicado e, posterior 

incorporação de íons hidroxila, carbonato e flúor provenientes do meio oral, iniciando 

a cristalização dessa camada superficial em forma de apatita[26]. 

Essa nova estratégia pode ser benéfica, pois a utilização de substâncias 

bioativas tem se mostrado efetiva na condição de medida preventiva da cárie, sendo 

encontradas em diversos produtos como os dessensibilizantes, dentifrícios, fio 

dental, compósitos, selantes, gomas de mascar[32-34]. 

Talvez o uso combinado de géis clareadores e materiais bioativos possa 

contribuir para um tratamento clareador que cause menos desmineralização na 

estrutura dental e, consequentemente, diminuição da incidência de  

hipersensibilidade trans e pós tratamento. Contudo existem poucos dados na 

literatura no que diz respeito ao uso de materiais bioativos, concomitantemente ao 

tratamento clareador[14, 21]. 
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Considerando-se que a maioria das pesquisas que analisam os efeitos dos 

clareadores sobre a estrutura dental apresentam limitações inerentes aos estudos in 

vitro[35, 36], a extrapolação desses resultados para a clínica torna-se difícil[37]. Já os 

estudos in situ, apesar de mais trabalhosos, fornecem respostas mais interessantes 

e realísticas, pois levam em consideração as condições orais como o efeito 

remineralizante e umidificante da saliva humana sobre a estrutura dental, a presença 

de bactérias, proteínas e íons, impossíveis de serem reproduzidos in vitro[38]. 

O propósito desse estudo é, então, o de investigar, in situ, a influência de 

materiais bioativos sobre a dureza, ultraestrutura e conteúdo mineral de dentes 

humanos clareados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 Influência dos clareadores sobre a estrutura dental 
 

 

O clareamento dental é um tratamento factível graças à capacidade de 

penetração dos agentes clareadores (peróxido de hidrogênio) através da estrutura 

dental e à interação físico-química, criada ao entrarem em contato com os tecidos 

dentais mineralizados[39]. 

Como a dentina e o esmalte são estruturas permeáveis ou semipermeáveis, 

os subprodutos dos peróxidos, por terem baixo peso molecular, são capazes de 

difundirem-se livremente por essas estruturas[40-43]. Conhecer o processo envolvido 

durante o clareamento de dentes vitais é essencial para poder entender como ocorre 

a interação dos clareadores com a estrutura dental e considerar os potenciais efeitos 

adversos causados por eles. 

Os principais ingredientes dos géis clareadores são: peróxido de carbamida 

ou hidrogênio (ingredientes ativos do clareamento), glicerina ou propilenoglicol 

(veículos) e carbopol (espessante). Um pH ligeiramente ácido confere estabilidade 

ao gel (“tempo de prateleira”), então pequenas quantidades de ácido fosfórico ou 

cítrico também são adicionadas[15]. 

 

 

2.1.1 Alterações estruturais em esmalte e dentina que podem ser provocadas pelos 
uso de géis clareadores 
 

 

Desde que os clareadores e seus subprodutos tenham capacidade de 

interagir com a estrutura dental e transitar livremente pelo esmalte e pela dentina[44, 

45], é possível que alterações na estrutura dental ocorram[20]. Muitas pesquisas 

mostram que os agentes clareadores convencionais podem causar alterações na 

estrutura dental, dentre elas: mudanças no conteúdo mineral dos tecidos[1, 17, 46-49], 

aumento de porosidade[50-53] e permeabilidade do esmalte[43], aumento das 
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irregularidades das margens de esmalte e evidenciação de periquimácias[12], 

desobstrução de túbulos dentinários expostos[9], alteração da dentina intertubular[11] 

e da junção amelo-cementária[12], degradação de colágeno na dentina[54], assim 

como diminuição estatisticamente significante dos valores de dureza em esmalte e 

dentina[16, 55, 56]. 

A influência dos clareadores à base de peróxido de carbamida ou hidrogênio 

sobre as propriedades físico-químicas do esmalte e da dentina tem sido bastante 

estudada e pode ser observada na literatura por diferentes tipos de pesquisa. Na 

tabela 2.1, pode-se observar os efeitos do peróxido de carbamida (10% a 37%) e do 

peróxido de hidrogênio (5,3% a 38%) sobre o esmalte e a dentina, por meio de 

estudos in vitro e in situ. 

	  

	  

Tabela 2.1- Referências bibliográficas relacionadas com os efeitos do peróxido de carbamida e de 
hidrogênio sobre o esmalte e a dentina 

	  

Com alterações observadas Sem alterações significantes 
observadas Tipo de análise 

in vitro in situ in vitro in situ 

Morfologia superficial do 
esmalte 

[3, 50, 52, 57-
64] - [1, 65-73] [60] 

Morfologia superficial da 
dentina [7] - [66, 67, 74, 75] - 

Dureza superficial do 
esmalte 

[3, 6, 36, 47, 55, 
56, 60, 76-79] [80] [1, 65, 66, 81, 

82] 
[37, 60, 74, 83, 

84] 

Dureza superficial da dentina [7, 55, 77] - [66, 81] [74] 

Morfologia e dureza sub-
superficial do esmalte [20, 57] - [66, 85] - 

Morfologia e dureza sub-
superficial da dentina - - [66, 85] - 

Conteúdo mineral do esmalte [17, 47, 60, 78] - [1, 66, 86] [60, 83] 

Conteúdo mineral da dentina [49] - [66] - 

  
continua 
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conclusão 
 
Tabela 2.1- Referências bibliográficas relacionadas com os efeitos do peróxido de carbamida e de 

hidrogênio sobre o esmalte e a dentina 
 

Permeabilidade do esmalte [43] - - - 

Permeabilidade da dentina [87, 88] - - - 

Suscetibilidade a desgaste 
abrasivo/erosivo do esmalte - - [89, 90] [91] 

Suscetibilidade a desgaste 
abrasivo/erosivo da dentina - - - [91] 

Degradação de colágeno na 
dentina (radioimunoensaio) [54] - - - 

[ ] Números dentro de parênteses indicam as referências encontradas na literatura 

	  

	  

Os dados conflitantes observados na literatura podem ser atribuídos a 

diferenças existentes entre as metodologias usadas nos estudos in vitro. Dentre 

essas, pode-se destacar os diferentes meios de armazenagem dos espécimes nas 

pesquisas in vitro, como: água destilada, água deionizada ou saliva artificial, sendo 

que esta última possui várias formulações[92], e o uso de diferentes produtos que 

contenham flúor ou qualquer outro agente remineralizante no decorrer da pesquisa. 

A utilização de dentes provenientes de espécies diferentes também pode 

influenciar na divergência de resultados encontrados na literatura. Por exemplo, o 

esmalte bovino apresenta taxa de progressão de lesão três vezes mais rápida 

quando comparado ao esmalte humano[93]. 

Outro fator que também pode influenciar na divergência de resultados 

observados na literatura é a diferença existente entre os estudos in vitro e in situ. 

Presume-se, nesse ultimo, que ocorra remineralização do substrato exposto ao 

agente clareador, posto que na cavidade bucal fenômenos de des-re são processos 

dinâmicos e que ocorrem constantemente[94]. 
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2.1.2 Hipersensibilidade dental trans e pós tratamento clareador 
	  

	  

Uma das maiores consequências provocadas pela desmineralização da 

estrutura dental clareada e muito observada pelos clínicos e pacientes é, sem 

dúvida, a hipersensibilidade dental, sendo este o maior efeito adverso ao tratamento 

clareador[36]. 

É importante mencionar que a hipersensibilidade dental trans e pós 

tratamento clareador à base peróxido é um fenômeno multifatorial e que envolve 

alguns conceitos fundamentais: teoria hidrodinâmica de	   Brännström, que inclui a 

movimentação do fluido dentinário causado por estímulo osmótico; e penetração de 

subprodutos do peróxido durante o tratamento clareador por meio do esmalte e 

dentina até a polpa[15].  

O procedimento clareador também pode contribuir para a hipersensibilidade 

trans e pós tratamento via desidratação[16], pois a glicerina é uma substância de 

natureza anidra, que tem potencial de desidratar a estrutura dental por provocar 

desequilíbrio osmótico[95]. 

 O processo de desmineralização provocado por alguns agentes clareadores, 

seja pela acidez do produto seja pela ação do carbopol (quelante), pode gerar 

aumento da permeabilidade da estrutura dental e, com isso, facilitar a penetração 

dos clareadores e seus subprodutos até o complexo dentino pulpar, o que pode 

provocar hipersensibilidade trans e pós tratamento clareador, resultado de reações 

pulpares inflamatórias transitórias[96].  

O carbopol é um polímero derivado do ácido poliacrílico de composição 

química C3H4O2 que inibe completamente o crescimento dos cristais de 

hidroxiapatita  por causa de sua alta capacidade de ligação com o cálcio. Agentes 

clareadores com carbopol causaram diminuição nos valores de microdureza do 

esmalte e dentina, sugerindo uma contínua desmineralização dessas estruturas, 

mesmo em pH neutro[36]. Autores compararam os efeitos de dois agentes 

clareadores à base de peróxido de carbamida a 10% com e sem carbopol sobre o 

esmalte dental. Foi detectada significativa diminuição na microdureza do esmalte 

superficial tratado com agente clareador com carbopol, em uma profundidade de até 

25 µm[20]. 
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O tratamento clareador também pode contribuir para a desobstrução de 

túbulos dentinários expostos ao meio bucal, encontrados em restaurações 

defeituosas, regiões com recessão gengival e áreas com lesões erosivas e, com 

isso, provocar hipersensibilidade dental explicada pela teoria hidrodinâmica de 

Brännström[15], em que alterações no fluxo dos fluídos dentinários são responsáveis 

pela hipersensibilidade dental[16]. 

Em um estudo laboratorial de microinfiltração, foi observado que o peróxido 

de carbamida a 10% afetou o selamento marginal de restaurações e aumentou a 

microinfiltração ao redor de restaurações de resina composta. Segundo os autores, 

este pode ser um mecanismo pelo qual agentes clareadores caseiros alcançam os 

túbulos dentinários. Isso talvez explique o porquê de alguns pacientes 

experimentarem mais fenômenos de hipersensibilidade do que outros[97].  

Um estudo clínico foi conduzido com o objetivo de determinar a incidência de 

hipersensibilidade dental durante e após o tratamento clareador caseiro. Cinquenta 

pacientes usaram um gel à base de peróxido de carbamida a 15% contendo 0,11% 

de flúor, sendo que os outros cinquenta pacientes usaram um gel placebo 

(Glicerina), diariamente, por quatro semanas. Os autores afirmam que, em 

aproximadamente metade dos pacientes que usaram o peróxido, ocorreu 

hipersensibilidade dental moderada, sendo que 4% dos pacientes apresentaram 

hipersensibilidade severa. Pacientes com recessão gengival mostram-se mais 

passíveis de terem hipersensibilidade durante o tratamento clareador caseiro[95]. 

	  

	  

2.2 Métodos para analisar a estrutura dental clareada 
	  

	  

2.2.1 Análise morfológica da estrutura dental clareada 
	  

	  

As alterações topográficas que ocorrem na estrutura dental clareada têm sido 

amplamente avaliadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

O MEV é usado rotineiramente nas pesquisas odontológicas para análise de 

materiais sólidos. Este equipamento é capaz de gerar imagens com resolução 
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máxima na ordem de micrometros, enquanto o MEV por emissão de campo (FEG), 

um equipamento mais moderno, pode fornecer imagens em escala nanométrica.  

Em virtude dessa altíssima capacidade de resolução, o FEG torna-se um 

equipamento bastante indicado para a avaliação morfológica da estrutura dental 

clareada, pois permite a observação de alterações sutis e, com isso, torna-se 

possível detectar processos iniciais de dissolução dos tecidos[22]. Contudo o FEG 

ainda é um equipamento pouco utilizado na Odontologia. 

Trabalhos científicos, usando microscopia eletrônica de varredura, têm 

revelado diversas alterações na superfície do esmalte de dentes submetidos ao 

clareamento, como erosões, porosidades e depressões[1, 98]. Para outros autores[69, 

99], não existe consenso quanto à presença de alterações relevantes na estrutura do 

esmalte após a aplicação de agentes clareadores de uso caseiro, como pode ser 

observado na tabela 2.2. 

	  

	  

Tabela 2.2- Referências bibliográficas relacionadas com os efeitos dos clareadores convencionais de 
uso caseiro à base de peróxido de carbamida ou de hidrogênio sobre a morfologia do 
esmalte, da dentina e da junção amelo cementária 

	  
Alterações provocadas por PC 10-

16% 
Alterações provocadas por PH 5,3-

9,5% Tipo de tecido 

Sim Não Sim Não 

Esmalte 
[3, 12, 20, 39, 48, 51, 
52, 59, 62, 63, 68, 69, 

76, 100, 101] 

[2, 41, 67, 81, 102, 
103] 

[3, 76, 84] 
[41, 82] 

Dentina [7] [67, 81, 104] [7] - 

Junção amelo-
cementária 

[12, 105] - - - 

[ ] Números dentro de parênteses indicam as referências encontradas na literatura; peróxido de carbamida (PC); 
peróxido de hidrogênio (PH) 

	  

	  

Essa grande controvérsia em relação às alterações morfológicas que podem 

ser observadas nos dentes clareados pode ser atribuída ao fato de que a maioria 

dos estudos não leva em consideração as diferenças topográficas estruturais 

observadas na estrutura dental, utilizando pequenos aumentos[50, 59]. 
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Outro fator que pode contribuir para a divergência de resultados observados 

na literatura é que a maioria das pesquisas utiliza as imagens de microscopia 

apenas como um recurso para ilustrar resultados. No entanto, apesar de ser mais 

trabalhoso, o uso de repetições para a análise estrutural é extremamente efetivo, 

uma vez que permite a realização da análise estatística das imagens[35]. Vale 

ressaltar que a utilização de mais de um dente torna-se importante nesse tipo de 

análise. 

	  

	  

2.2.2 Análise de dureza superficial do esmalte e da dentina clareados 
	  

	  

O ensaio de dureza é um outro tipo de análise que permite avaliar o impacto 

dos procedimentos clareadores na estrutura dental. 

Para determinar alterações superficiais no esmalte dental, a técnica de 

microdureza tem sido muito utilizada[38, 106-112]. Usando-se este teste, estágios iniciais 

de dissolução do esmalte, que são associados com a desmineralização e 

enfraquecimento da superfície, podem ser determinados[109]. 

Na tabela 2.3 pode-se observar que não existe consenso na literatura a 

respeito das alterações de dureza provocadas pelos agentes clareadores, tanto em 

esmalte, quanto em dentina.  
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Tabela 2.3- Referências bibliográficas relacionadas com os efeitos dos clareadores convencionais de 

uso caseiro à base de peróxido de carbamida ou de hidrogênio sobre a dureza do 
esmalte e da dentina 

	  

Alterações provocadas por PC 10-16% 
Alterações provocadas por  

PH 5,3-9,5% Tipo de tecido 

Sim Não Sim Não 

Esmalte [3, 6, 36, 47, 55-57, 60, 62, 
76-78, 80, 84, 104, 113] 

[1, 37, 60, 65, 81, 83, 
84] 

[3, 80] [37, 66, 74, 82] 

Dentina [7] [81] [82] [66, 74] 

[ ] Números dentro de parênteses indicam as referências encontradas na literatura; peróxido de carbamida (PC); 
peróxido de hidrogênio (PH) 

	  

	  

 As pesquisas que mostram redução estatisticamente significante dos valores 

de dureza após a aplicação dos clareadores atribuem esse resultado à ação do 

peróxido na matriz orgânica do esmalte ou aos agentes ácidos e quelantes 

presentes nas fórmulas dos géis clareadores[7, 9, 35, 80, 114].  

Por exemplo, em um estudo de 2005, que analisou o efeito do PC a 10%, do 

carbopol e/ou glicerina sobre a dureza do esmalte e da dentina humanos, observou-

se que os espécimes tratados com carbopol (quelante) e suas associações 

apresentaram tendência a menores valores de dureza, enquanto os tratados com 

glicerina foram afetados em menor grau[36].  

Em uma pesquisa in situ, foram avaliados os efeitos de diferentes sistemas 

clareadores e espessantes sobre a dureza do esmalte humano. Foram fixados dois 

espécimes nas faces vestibulares dos primeiros molares superiores de 45 

voluntários. Esses voluntários foram divididos em cinco grupos: G1-gel de peróxido 

de carbamida a 10% com carbopol (Whiteness Perfect-FGM); G2-gel de carbopol a 

2% (Poly Comercial); G3-pasta de peróxido de carbamida a 10% (Colgate Platinum 

Overnight-Colgate); G4-poloxamero (F&A) e G5-tiras impregnadas com peróxido de 

hidrogênio a 6,5% (Whitestrips-Crest). As avaliações de microdureza foram feitas em 

dois períodos: antes e logo após o tratamento. Os autores concluíram que todos os 

tratamentos causaram queda nos valores de dureza do esmalte[115]. 

Em outro estudo in situ, pesquisadores estudaram os possíveis efeitos de três 

agentes clareadores à base de peróxido de carbamida a 10%, com diferentes pH, 
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em relação à dureza e alteração superficial do esmalte humano. Apesar de 

observarem alterações na superfície do esmalte clareado, por meio de microscópio 

eletrônico de varredura, não foram constatadas alterações significativas na dureza 

do esmalte tratado. Para os autores, o clareamento com peróxido de carbamida a 

10% altera o processo de remineralização do esmalte ao ser exposto à saliva[62]. 

Recentemente, em uma outra pesquisa in situ, autores estudaram a influência 

de dois agentes clareadores de uso caseiro sobre a dureza do esmalte humano. Os 

valores de dureza Knoop da superfície dos espécimes foram determinados 

inicialmente. Em seguida, os espécimes foram colocados em dispositivos intraorais e 

usados por 10 voluntários (doadores dos dentes) durante 21 dias. Os espécimes 

foram divididos em três grupos: G1- controle, G2- tratado com peróxido de 

carbamida a 10% (NiteWhite, Phillips) e G3- tratado com peróxido de hidrogênio a 

7,5% (DayWhite, Phillips). Novos valores de dureza foram determinados após o 

tratamento. Por análise estatística, os pesquisadores constataram que os agentes 

clareadores usados nesse estudo não provocaram alterações na dureza do esmalte 

humano[37]. 

	  

	  

2.2.3 Análise do conteúdo mineral da estrutura dental clareada 
	  

	  

Pode-se encontrar na literatura diversas metodologias para a análise das 

alterações minerais em dentes clareadores, dentre elas: espectroscopia de raios-x 

por dispersão de energia (EDS), espectroscopia eletrônica para análise química 

(ESCA), espectroscopia de absorção com infravermelho, espectroscopia de 

infravermelho de Fourier, espectrofotometria de emissão atômica por indução de 

plasma de argônio acoplado. Essas metodologias são muito utilizadas nos estudos 

de química analítica e, dependendo do equipamento utilizado, permitem ao 

pesquisador identificar elementos químicos em amostras gasosas, sólidas e líquidas.  

Por meio de análise química feita através de ESCA, pesquisadores 

detectaram a perda dos elementos químicos fósforo e cálcio na superfície de dentes 

clareados com peróxido de carbamida durante três semanas, seguindo aplicações 

diárias de quatro horas[48]. 
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Em outro estudo, foi utilizado EDS para analisar o conteúdo de fósforo e 

cálcio de dentes antes e depois do clareamento com os produtos: Brite Smile – 

peróxido de hidrogênio a 10%, Nu-Smile – peróxido de carbamida a 15% e 

Rembrandt Lighten – peróxido de carbamida a 10%. Os autores observaram que 

todos os agentes clareadores provocaram diminuição nos valores de cálcio e fósforo 

do esmalte dental[116]. 

A perda de cálcio na superfície do esmalte clareado com produtos à base de 

peróxido de carbamida a 10%, 15% e 16% foi constatada em outro estudo. As 

mensurações foram realizadas por meio de espectroscopia de absorção com 

infravermelho, espectroscopia de infravermelho de Fourier e EDS[47]. 

Em uma outra pesquisa in vitro que também utilizou EDS, foram medidos 

níveis de oxigênio, cálcio e fósforo com intuito de avaliar a ação do agente clareador 

sobre a estrutura do esmalte. Para tal, foram utilizados 10 incisivos inferiores 

hígidos, divididos em 2 grupos: grupo controle (armazenado em saliva artificial) e 

grupo experimental (tratado com peróxido de carbamida 10%-Whiteness, FGM). Os 

autores concluíram que o peróxido de carbamida alterou o nível de fósforo na 

estrutura do esmalte, enquanto os níveis de cálcio e oxigênio não sofreram 

variações significativas comparados ao grupo controle[117]. 

Mais recentemente, alguns métodos baseados na fluorescência do substrato 

têm sido utilizados com a intenção de mensurar as alterações minerais em estudos 

clínicos[94]. Dentre esses métodos, destaca-se a quantificação mineral por 

fluorescência do substrato dental, o QLFTM. Como vantagens dessa metodologia, 

pode-se destacar a especificidade local, rapidez de mensuração, além de ser um 

método não destrutivo e não invasivo[94, 118]. 

Em 2009, foi desenvolvido um estudo in situ com objetivo de monitorar o 

conteúdo mineral do esmalte dental humano tratado de acordo com os grupos: G1- 

PH a 35% (Pola Office, SDI); G2 – PH a 7,5% (Pola Day, SDI); G3 – PH a 7,5% (Day 

White ACP, Discus Dental); G4 – ácido fosfórico a 35%. O período do estudo 

compreendeu 21 dias entre tratamento e monitoramento que foi realizado com 

auxílio do equipamento QLFTM System. Constatou-se que todos os agentes 

clareadores analisados ocasionaram diferentes níveis de desmineralização no 

esmalte humano, menos o agente clareador com ACP na composição. Este ultimo 

foi capaz de reduzir o processo de desmineralização durante o período de 
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tratamento clareador e foi o único capaz de remineralizar completamente os 

espécimes após 21 dias de monitoramento[94, 118]. 

	  

	  

2.2.4 Outros tipos de análise 
	  

	  

Outros testes também são utilizados para analisar os efeitos dos clareadores 

sobre a estrutura dental, destacando-se: microinfiltração, microcisalhamento e 

radioimunoensaio. 

Em um estudo laboratorial de microinfiltração, foi observado que o peróxido 

de carbamida a 10% afetou o selamento marginal de restaurações e aumentou a 

microinfiltração ao redor de restaurações de resina composta. Segundo os autores, 

este pode ser um mecanismo pelo qual agentes clareadores caseiros alcançam os 

túbulos dentinários[97]. Recentemente, foi observado que há uma direta correlação 

entre a presença de agentes oxidantes e o potencial de penetração dos agentes 

clareadores na câmera pulpar. Segundo os autores desta pesquisa, o perborato de 

sódio misturado com água destilada tem menor potencial oxidativo do que um gel de 

peróxido de hidrogênio a 35% e, portanto, é menos agressivo[119].  

Outra metodologia usada é o teste de microcisalhamento. Em um estudo in 

vitro[120], que comparou o efeito do peróxido de carbamida a 16% com um grupo 

controle, foi possível observar que o grupo tratado com o agente clareador 

apresentou resistência de união semelhante ao grupo controle. Os autores 

concluíram que a difusão do agente clareador aplicado sobre o esmalte dental não é 

capaz de afetar a resistência de união da dentina subjacente. Em uma outra 

pesquisa in situ[40], também não foi observada diferença significante da resistência 

de união do esmalte e da dentina tratados com peróxido de carbamida a 16%. Desta 

forma, os autores sugerem que as restaurações adesivas podem ser imediatamente 

confeccionadas após o tratamento clareador descrito acima. 

Através de radioimunoensaio, pode-se mensurar o telopeptídeo 

carboxiterminal (ICTP) do colágeno tipo I e, com isso, permite-se avaliar os efeitos 

dos clareadores sobre a degradação de colágeno na dentina. Através do ensaio 

ICTP, uma pesquisa recente pôde avaliar espécimes de dentina humana clareados. 
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Os resultados mostraram que os agentes clareadores aumentaram a degradação de 

colágeno na dentina e esse efeito não foi completamente revertido após quatro 

semanas. Vinte e quatro horas após finalizados os tratamentos, observou-se que o 

agente clareador de uso caseiro (Opalescence PF, Ultradent - peróxido de 

carbamida a 10%) apresentou a mais alta taxa de indução de degradação de 

colágeno se comparada ao tratamento clareador de consultório (Opalescence Boost 

PF Ultradent - peróxido de hidrogênio a 38%). Segundo os autores, teorias sugerem 

que a aplicação de agentes clareadores é capaz de provocar desnaturação de 

proteínas dentinárias pela ação de agentes oxidantes. Possivelmente, os peróxidos 

também sejam capazes de causar modificação química nos tecidos mineralizados 

pela alteração da proporção entre componentes orgânicos e inorgânicos presentes 

na estrutura dental[54]. 

	  

	  

2.3 Substâncias usadas para minimizar os efeitos dos clareadores sobre a 
estrutura dental 

	  

	  

Com todas as alterações que os agentes clareadores podem provocar na 

estrutura dental, existem alguns produtos que visam minimizar ou até mesmo evitar 

os efeitos adversos decorrentes do clareamento. Como a hipersensibilidade dental 

trans e pós-operatória é um efeito adverso muito relatado e incomoda a maioria dos 

pacientes, sua prevenção e tratamento ainda são um desafio para o cirurgião-

dentista. 

O clareamento de dentes vitais tem sido bastante associado à 

hipersensibilidade. Pesquisas clínicas mostram que 15% a 78% dos pacientes que 

tiveram seus dentes clareados relataram hipersensibilidade trans e pós tratamento 

clareador[121-123].  

Atualmente existem duas opções para o tratamento da hipersensibilidade 

dental: a direta inibição da ativação neural pela ação de soluções de potássio e a 

oclusão de túbulos dentinários.  

Vários agentes dessensibilizantes têm sido empregados para tratar a 

hipersensibilidade dental trans e pós-operatória. O nitrato de potássio a 5% é muito 
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utilizado para esse fim[124]. Os íons potássio têm, como característica, despolarizar a 

membrana da célula nervosa, causando efeito dessensiblizante pela inibição da 

ativação neural e impedimento da propagação do estímulo doloroso[125]. É  

necessária, porém, a penetração de um número significante de íons potássio nos 

túbulos dentinários para ocorrer a inibição do estímulo nervoso[126]. 

Alguns pesquisadores contestam a inibição neural pelo fato de que, em 

alguns pacientes, a espessura de dentina pode exceder 2-3 mm, o que seria muito 

difícil para os agentes ativos difundirem-se até a camada sub-odontoblástica, 

alterando a  atividade das fibras nervosas. Os autores afirmam que o tratamento da 

hipersensibilidade, baseado na oclusão tubular, seria o mais correto[127]. 

De acordo com a literatura[126, 127], o método mais efetivo para diminuir a 

hipersensibilidade é pelo selamento e obliteração dos túbulos dentinários, com o 

objetivo de prevenir o movimento dos flúidos dentinários e com isso a dor. O flúor é 

um agente dessensibilizante muito utilizado para esta finalidade. Diferentemente do 

nitrato de potássio, ele atua como obliterador de túbulos dentinários por causa de 

sua união com íons cálcio, resultando em fluoretos de cálcio que, por sua vez, 

reduzem o diâmetro dos túbulos. Entretanto o tamanho do cristal formado é pequeno 

e menos efetivo do que os cristais formados por outros compostos. Além disso, os 

cristais de flúor são solubilizados com rapidez, especialmente os de fluoreto de 

sódio[126]. Para selar efetivamente túbulos dentinários com flúor, é necessário um 

ambiente alcalino, oferta de cálcio e de ânions como fosfato ou carbonato. Devido a 

isso, a incorporação de fluoreto é provavelmente interrompida por mudanças de pH 

que ocorrem frequentemente na boca[128].  

Frente a essa problemática, têm-se desenvolvido produtos odontológicos com 

substâncias bioativas incorporadas à formulação. A intenção é de fornecer cálcio e 

fosfato à estrutura dental, além do fluoreto, de tal forma a promover a obliteração 

dos túbulos dentinários e diminuir a hipersensibilidade dental. No entanto existem 

poucos dados na literatura a respeito da incorporação dessas substâncias aos 

agentes clareadores[9, 13, 14, 35, 129]. 
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2.3.1 Incorporação de materiais bioativos ao tratamento clareador 
	  

	  

A incorporação de materiais bioativos, como: ACP (fosfato de cálcio 

amorfo)[26], CPP-ACP (caseína fosfopeptídica e fosfato de cálcio amorfo)[27], nano 

hidroxiapatita[28] e bio vitrocerâmicas[9] ao tratamento clareador tem como objetivo 

minimizar ou até mesmo evitar a perda de minerais, o surgimento de porosidades e 

erosões na estrutura dental clareada[7, 13, 14, 35]. Visa ainda contribuir para a redução 

de hipersensibilidade trans e pós-operatória e melhorar a estabilidade de cor dos 

dentes clareados, por diminuir a precipitação de proteínas superficiais, limitando a 

penetração de moléculas cromóforas (pigmentos) no esmalte dental[13].  

Como no presente estudo os materiais bioativos analisados são à base de 

ACP ou bio vitrocerâmica, somente esses dois materiais serão melhor abordados no 

texto. 

	  

	  

Fosfato de cálcio amorfo ou “amorphous calcium phosphate” (ACP)  
	  

	  

A American Dental Association Foundation (ADA), órgão de grande 

representação nos USA, desenvolveu uma substância remineralizadora à base de 

fosfato e cálcio. Esse composto, conhecido genericamente como ACP (“amorphous 

calcium phosphate”), tem como função remineralizar a estrutura dental e reverter 

lesões de cárie incipiente. Segundo a ADA, esse produto também é capaz de 

diminuir a sensibilidade ao frio, ao calor e à estimulação tátil[130].  

Para que sua aplicação seja viável sobre a estrutura dental, desenvolveu-se 

um método que consiste da mistura de duas soluções estáveis: uma contendo alta 

concentração de cálcio e outra com alta concentração de fosfato e carbonato. 

Quando essas substâncias são combinadas e aplicadas na superfície dental, o pH 

da solução se eleva rapidamente devido à evaporação do dióxido de carbono e, 

então, os íons cálcio e fosfato precipitam-se como ACPs, convertendo-se 

posteriormente em apatita mineral, similar à encontrada naturalmente nos dentes. 

Os cristais de ACP são capazes de depositarem-se em toda a superfície dental, quer 
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em esmalte, quer em dentina exposta e obliteram ainda os túbulos dentinários 

abertos em poucas aplicações[29, 131].  

Além da oferta de cálcio e fosfato, é importante que haja disponibilidade de 

flúor no ambiente oral, para que possa haver a conversão da hidroxiapatita em 

fluorapatita. O flúor melhora as propriedades físico-químicas da estrutura dental, de 

tal forma que a fluorapatita é a menos solúvel das apatitas[132-134]. Daí a importância 

da disponibilização de flúor na água, dentifrícios, colutórios e alimentos[135]. A 

resistência dos dentes à dissolução dependerá da proporção das diferentes apatitas, 

ou seja, quanto mais fluorapatita houver, maior será a resistência dos dentes à 

dissolução em meio ácido[134].  

A partir do método descrito acima, a indústria odontológica adicionou ACP a 

diferentes materiais, como é o caso dos géis clareadores.   

Com intuito de pesquisar sobre os possíveis benefícios que um gel clareador 

com ACP poderia trazer, dois estudos clínicos[13, 14] foram realizados comparando os 

efeitos de dois géis clareadores caseiros à base de peróxido de carbamida a 16%. A 

única diferença entre os géis foi a adição de ACP na formulação de um deles. Em 

ambos os estudos, foi observado que os pacientes tratados com o gel clareador que 

contém ACP apresentaram menor hipersensibilidade trans e pós tratamento 

clareador quando comparados aos pacientes tratados com o gel sem ACP. Os 

autores acreditam que o ACP rapidamente oblitera os túbulos dentinários expostos e 

abertos, pela precipitação de cristais de fosfato de cálcio na superfície e dentro dos 

túbulos. Estes cristais também seriam capazes de preencher defeitos superficiais 

microscópicos. 

Em outra pesquisa in vitro, foi investigada, por meio de ensaio de microdureza 

e análise morfológica, a influência de géis clareadores de uso caseiro com ACP na 

composição sobre o esmalte e a dentina humanos. Os resultados indicaram que os 

géis que contém ACP preveniram a desmineralização do esmalte e da dentina. No 

entanto, agentes clareadores convencionais (com nitrato de potássio e flúor na 

formulação) causaram diminuição de dureza e alteração morfológica no esmalte e 

na dentina clareados[35]. 

Recentemente, um estudo analisou o efeito da combinação de hidroxiapatita e 

peróxido de hidrogênio a 30% sobre a microdureza e morfologia do esmalte dental 

humano. O uso apenas de peróxido de hidrogênio causou redução estatisticamente 

significante dos valores de dureza, bem como alterações morfológicas. A 
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combinação de hidroxiapatita e peróxido de hidrogênio fez com que a redução dos 

valores de dureza não fosse tão acentuada e a análise morfológica não mostrou 

alterações no esmalte superficial. O uso isolado de solução de hidroxiapatita não 

causou alterações nos valores de dureza. Os pesquisadores concluíram que a 

hidroxiapatita pode ser um biomaterial com grande potencial para ser utilizado no 

auxílio do clareamento dental[136]. 

Existem atualmente alguns trabalhos comprovando a eficácia clínica da 

adição de fosfato e cálcio a géis clareadores em relação à cor obtida, durabilidade 

do efeito clareador (estabilidade da cor), hipersensibilidade trans e pós-operatória e 

toxicidade[13, 14, 29]. Em 2009, desenvolveu-se um estudo in vitro para avaliar os 

efeitos da combinação de materiais bioativos ao tratamento clareador, por meio de 

análise ultra morfológica e teste de microdureza[8]. Os resultados indicaram que os 

géis clareadores com ACP na composição não causaram desmineralização em 

esmalte e dentina. Por sua vez, os géis clareadores convencionais (com nitrato de 

potássio e flúor na composição) promoveram diminuição de dureza e alterações 

morfológicas, tanto em esmalte, quanto em dentina. Não há na literatura qualquer 

estudo in situ que mostre a influência do uso de materiais bioativos sobre a 

ultraestrutura, dureza e conteúdo mineral de dentes clareados, como foi proposto no 

presente estudo. 

	  

	  

Bio vitrocerâmicas 
	  

	  

Entre 1969 e 1971, Larry Hench, pesquisador da Universidade da Flórida 

(EUA), desenvolveu os biovidros[137]. Segundo Hench, quando esses materiais são 

colocados em contato com o tecido ósseo e na presença de fluidos do corpo 

humano possibilitam a formação na sua superfície de uma camada de 

hidroxicarbonatoapatita, que possui composição química e estrutural equivalente à 

fase mineral encontrada na estrutura dental[138]. 

Mais especificamente, quando um biovidro entra em contato com os fluidos 

corpóreos ocorre lixiviação de cátions do fluido (estágio I). Com isso ocorre aumento 

do pH local e ruptura das ligações Si-O-Si, liberando-se silício na solução (estágio 
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II). Se o pH local for menor que 9,5, ocorre condensação do silício e a sílica 

repolimeriza-se na superfície do vidro, formando uma camada de sílica gel (estágio 

III). A estrutura da sílica gel permite que a troca iônica entre o vidro e a solução 

continue ocorrendo. Íons cálcio e fósforo difundem-se a partir do vidro pela camada 

de sílica gel que, somados aos íons cálcio e aos fosfatos presentes na solução, 

formam uma camada de fosfato de cálcio amorfo sobre a superfície (estágio IV). 

Com o aumento da espessura das camadas de sílica gel e fosfato de cálcio amorfo, 

esta última começa a incorporar íons hidroxila, carbonato e flúor presentes no meio, 

iniciando a cristalização em forma de apatita[126, 139].  

No entanto o baixo desempenho mecânico e a fratura concoidal (cortante) 

desses materiais têm restringido sua utilização. Com intuito de solucionar os 

problemas apresentados acima, um grupo de pesquisadores brasileiros, 

desenvolveu uma nova tecnologia baseada na cristalização dos biovidros, em 

parceria do Laboratório de Materiais Vítreos (LaMav) do Departamento de 

Engenharia de Materiais (DEMa) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 

com a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), campus 

Ribeirão Preto[140]. 

A partir da cristalização controlada desses biovidros foi possível obter-se 

vitrocerâmicas, com melhores propriedades mecânicas e ausência de arestas 

cortantes. Entretanto a introdução de cristalinidade no material reduziria seu índice 

de bioatividade e, com isso, surgia um novo desafio para o grupo de pesquisadores 

brasileiros[140]. Em 2003, esse mesmo grupo conseguiu desenvolver e patentear uma 

vitrocerâmica particulada e altamente bioativa, denominada Biosilicato®[141]. 

O Biosilicato® é composto basicamente por sódio, potássio, fósforo, cálcio, 

oxigênio e sílica. É uma vitrocerâmica finamente particulada e com elevado grau de 

cristalinidade (>99,5%), de composição química: P2O5–Na2O–CaO–SiO2, com 

distribuição de partículas entre 0,1 a 10 µm[9]. 

 O desenvolvimento desse material bioativo com características 

particularmente projetadas possibilitou sua utilização na Odontologia. Por meio de 

um estudo in vitro, com microscopia eletrônica de varredura, que comparou os 

efeitos do Biosilicato® a outros agentes dessensibilizantes dentinários já existentes 

no mercado, observou-se que a aplicação do Biosilicato® misturado com água 

destilada apresentou melhor desempenho (oclusão de túbulos dentinários) se 
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comparado aos outros produtos analisados, promovendo a formação de uma 

camada uniforme de  tecido mineralizado sobre a estrutura dentinária[126].  

A associação do uso de uma bio vitrocerâmica ou do ACP ao tratamento 

clareador foi analisado em uma outra pesquisa in vitro que investigou a influência 

desses biomateriais na morfologia superficial de espécimes de dentina bovina 

clareada.  Os autores concluíram que o uso do ACP ou da bio vitrocerâmica 

(Biosilicato®), em conjunto com o tratamento clareador, foi capaz de promover a 

obliteração de túbulos dentinários expostos e abertos[9].  Não existe, até o presente 

momento, nenhum outro estudo publicado que trate da mistura de bio vitrocerâmicas 

ao uso de clareadores dentais.  

 Em 2007 foi publicada a primeira pesquisa in vivo com intuito de analisar os 

efeitos do Biosilicato® como agente dessensibilizante. Os autores avaliaram 

comparativamente a eficácia de diferentes produtos dessensibilizantes dentinários. 

Os voluntários fizeram uso de: dentifrício dessensibilizante Sensodyne®; gel com 

Biosilicato® a 1%; Biosilicato® misturado à água destilada 10% e do produto Sensi 

Kill®. Foram observados clinicamente o tempo de ação de cada produto (em 

semanas) e, posteriormente, a duração do efeito do tratamento (mensalmente, 

durante 6 meses). Pôde-se constatar que todos os produtos foram capazes de 

reduzir significativamente a hipersensibilidade dentinária dos voluntários. Entretanto 

o tratamento com Biosilicato® misturado com água destilada e aplicado 1 vez por 

semana, durante 5 minutos, apresentou maior redução da hipersensibilidade em 

menor tempo, quando comparado aos outros produtos. Dessa forma, a avaliação 

mostrou que o Biosilicato® é eficiente no tratamento da hipersensibilidade 

dentinária. Para os pesquisadores o efeito dessensibilizante desse material bioativo 

deve-se à formação de uma camada mineral sobre a superfície dental[126]. 
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3 PROPOSIÇÃO 
	  

	  

O objetivo deste estudo in situ é avaliar, por meio do teste de microdureza, 

análise ultraestrutural e quantificação mineral por fluorescência do substrato dental, 

a influência de materiais bioativos sobre a superfície de esmalte e dentina de dentes 

humanos clareados.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
	  

	  

Este estudo in situ utilizou espécimes de esmalte e dentina clareados e 

tratados com diferentes materiais bioativos, num período de 14 dias consecutivos. 

Foram realizadas, também, avaliações dos espécimes antes de serem tratados 

(medidas “baseline” para ensaio de dureza e análise por QLF™) e, no caso da 

análise ultraestrutural, foi feita avaliação dos espécimes controle (não clareados). 

Antes da aplicação dos géis clareadores sobre os espécimes, o grau de 

acidez dos mesmos foi medido com um pHmetro digital (DIGIMED, modelo DM–20), 

com margem de erro relativo de 0,05%. O equipamento foi calibrado com 2 

soluções-tampão representadas por pH=7 e pH=4. Em seguida o gel foi colocado 

dentro de um recipiente de vidro para leitura no pHmetro. 

	  

	  

4.1 Grupos experimentais 
	  

	  

A tabela 4.1 apresenta os diferentes produtos que foram utilizados no estudo: 
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Tabela 4.1- Descrição dos grupos experimentais, marca comercial e fabricante, tipo de tratamento 

realizado, composição básica dos produtos, período e número total de aplicações dos 
materiais 

 

Grupo 
experimental 

 
Marca 

comercial/ 
Fabricante 

Tratamento 
Remine- 
ralizador 

Produto 
Reminerali-
zante/Fabri-

cante 

Composição 
Básica 

Período de 
aplicação 

diário 

Número 
total de 

aplicações 

Tratamento 
Clareador 

Convencional 
(Opal) 

Opalescence 
PF/ 

Ultradent, USA 
Não Não 

Peróxido de 
carbamida 15% 

+ Nitrato de 
potássio + Flúor 

*8 horas 14 dias 

Tratamento 
Clareador com 
agente Bioativo 

(NW ACP) 

Nite White ACP/ 
Philips, USA Sim 

ACP (Já 
incorporado 
no agente 
clareador) 

Peróxido de 
carbamida 16% 

+ Nitrato de 
potássio + ACP 

*8 horas 14 dias 

Biosilicato® foi 
incorporado ao 
gel Clareador 

Convencional no 
momento da 
aplicação do 
tratamento 

clareador na 
concentração de 
1% (Opal + Bio) 

Opalescence 
PF/ 

Ultradent, USA 
Sim 

Biosilicato®/ 
Vitrovita, 

Brasil  

Peróxido de 
carbamida 15% 

+ Vidro-
cerâmico 

cristalizado de 
P2O5–Na2O–
CaO–SiO2 

8 horas 14 dias 

Tratamento 
Clareador 

Convencional 
com posterior 
aplicação de 

Biosilicato® em 
água destilada 

na concentração 
de 10% (Opal  

Bio) 

Opalescence 
PF/ 

Ultradent, USA 
Sim 

Biosilicato®/ 
Vitrovita, 

Brazil 

Peróxido de 
carbamida 15% 

+ Vidro-
cerâmico 

cristalizado de 
P2O5–Na2O–
CaO–SiO2 

*8 horas de 
tratamento 
clareador + 

**5 minutos de 
tratamento 

com 
substância 

bioativa 1x por 
semana 

14 dias para 
o tratamento 

clareador; 
2 dias para 

o tratamento 
com 

Biosilicato® 

Tratamento 
Clareador 

Convencional 
com posterior 
aplicação de 
Relief ACP 

(Opal  Rel 
ACP) 

Opalescence 
PF/ 

Ultradent, USA 
Sim 

Relief 
ACP/Philips, 

USA 

Peróxido de 
carbamida 15% 

+ Nitrato de 
potássio + Flúor 

+ ACP 

*8 horas de 
tratamento 

clareador + 30 
minutos de 
tratamento 

com 
substância 

bioativa 

14 dias 

*Instrução do fabricante 
**Tirapelli[126] 
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4.2 Seleção dos voluntários 
	  

	  

Este protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FOUSP (Anexo A). 

Foram selecionados dez voluntários, de acordo com os critérios de inclusão e 

de exclusão apresentados na tabela 4.2. Os indivíduos selecionados foram 

informados sobre todos os procedimentos da pesquisa e, ao concordarem em 

participar do estudo, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(Anexo B). 

	  

Tabela 4.2- Critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos da pesquisa 
	  

Critérios de inclusão Critérios de exclusão 

- Ter disponibilidade para cumprir com a programação 
estabelecida durante o estudo  

- Fazer uso de medicamentos que interfiram na 
secreção salivar 

- Fluxo salivar estimulado > 0,7 mL/minuto - Estar em tratamento de radioterapia ou 
quimioterapia 

- Não ter lesão de cárie ativa, e/ou doença periodontal - Estar grávida ou em período de lactação 

- Inexistência de lesões não-cariosas e superfícies 
radiculares expostas 

- Usar prótese removível, aparelho ortodôntico ou 
placas oclusais 

- Idade entre 20 e 30 anos - Ter doenças sistêmicas ou distúrbios digestivos 

	  

	  

4.3 Seleção dos dentes e preparo dos espécimes 
	  

	  

Foram  selecionados 20 molares obtidos do Banco de Dentes Humanos da 

Faculdade de Odontologia da USP. Os dentes estavam livres de cárie, trincas e 

defeitos estruturais, observados através de lupa (SZ 40, Olympus®, Japão) com 30x 

de aumento. Em seguida foram limpos para remover os contaminantes e 

armazenados em timol 0,1% a 4ºC[142]. 
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4.3.1 Preparo dos espécimes para ensaio de dureza (KHN) e análise ultraestrutural 
(FEG-SEM) 

	  

	  

Para o ensaio de dureza e análise ultraestrutural, foram selecionados 10 

dentes (figura 4.1: A), observados através de lupa (figura 4.1: B). Cada elemento 

dental foi seccionado 3 mm acima da junção cemento-esmalte (figura 4.1: C). Em 

seguida foram obtidos seis espécimes da porção cervical de cada dente, contendo 

esmalte e dentina (figura 4.1: D). 

Uma vez que a análise ultraestrutural é um tipo de ensaio destrutivo da 

amostra, não é possível fazer imagens “baseline” dos espécimes. Desta forma, foi 

necessário obter-se um espécime adicional para servir como controle (não tratado). 

Por essa razão, obtiveram-se seis espécimes ao invés de cinco. 

Após o corte dos dentes, os espécimes foram embutidos em resina 

quimicamente ativada, lixados e polidos através de uma politriz (Knuth Rotor, 

Struers, Dinamarca), com uma sequência de discos de lixa de óxido de alumínio nas 

granulações: 600, 800, 1.200, 1.500, 2.500 e 4.000, para criar uma superfície lisa e 

polida. O polimento final foi feito com suspensão de alumina (1 µm). Para remoção 

dos resíduos provenientes do processo de polimento, os espécimes foram imersos 

em ultrassom contendo água deionizada, por 20 minutos. Em seguida foram 

armazenados em água deionizada a 37ºC e distribuídos aleatoriamente entre os 

cinco grupos experimentais e um controle. 

Com intuito de permitir comparações morfológicas e mecânicas nas diferentes 

condições experimentais, foi adotada medida de padronização, em que os 

espécimes experimentais e controle foram obtidos de um mesmo dente[8]. Esses 

espécimes foram seccionados na mesma altura, lixados e polidos simultaneamente. 

Adotada essa medida, pôde-se garantir a comparação direta entre os diferentes 

tratamentos (clareador/remineralizador), já que existe variação morfológica e 

mecânica de acordo com a direção dos prismas de esmalte e densidade de túbulos 

dentinários encontrados em cada região dental[128, 143]. 
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Figura 4.1- Esquema ilustrativo do delineamento experimental 
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4.3.2 Preparo dos espécimes para análise por quantificação do conteúdo mineral 
pelo método de fluorescência do substrato dental (QLF™) 

	  

	  

Para a análise por QLF™, foram selecionados mais 10 dentes (figura 4.1: F), 

observados através de lupa (figura 4.1: G). Cada elemento dental foi seccionado na 

junção cemento-esmalte (figura 4.1: H) com um disco de diamante em baixa 

velocidade, sob constante refrigeração (Isomet 1000, Buehler Ltd., Lake Bluff, IL, 

EUA). Em seguida, cinco fragmentos de esmalte superficial com dentina subjacente  

(5 x 5 x 3 mm) foram retirados da porção coronária de cada dente (figura 4.1: I). 

Metade de cada espécime foi protegida com cera utilidade e a outra metade 

(desprotegida) recebeu duas coberturas com verniz ácido resistente de secagem 

rápida (Colorama Maybelline, São Paulo-Brasil), como pode ser observado na figura 

4.1: I. Ao ser removida a cera utilidade, cada espécime teve uma região que entrou 

em contato com os diversos tratamentos aplicados e outra região protegida com 

verniz que serviu como área de referência (não tratada). 

	  

	  

4.4 Confecção dos dispositivos palatinos intraorais 
	  

	  

Cada voluntário selecionado teve as arcadas superior e inferior moldadas com 

alginato. Os moldes foram preenchidos com gesso-pedra para obtenção do modelo 

de trabalho. 

A partir do modelo do arco superior, dispositivos palatinos intraorais em resina 

acrílica autopolimerizável foram confeccionados. Cada dispositivo continha 11 

espécimes, sendo 5 de esmalte para análise por QLF™ e 6 espécimes de esmalte e 

dentina para o ensaio de dureza e análise ultraestrutural (figura 4.2). Os espécimes 

foram embutidos em uma base retangular de resina acrílica e fixados com cera 

pegajosa dentro de um nicho previamente confeccionado na base do palato do 

dispositivo. Isto permitiu com que os espécimes fossem removidos dos dispositivos 

palatinos intraorais para a realização dos diferentes ensaios. 

Nesta fase, o dispositivo palatino intraoral e todos os espécimes que o 
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compõem foram esterilizados em autoclave (modelo 12L, Dabi Atlante, Ribeirão 

Preto, SP, BR) a 121ºC em 15 Ib/pol2 por 30 minutos[144]. 
 

 

Figura 4.2- Dispositivo intraoral com os espécimes fixados no palato. Cinco espécimes para a análise  
por QLF™ e seis para ensaio de dureza (KHN) e análise ultraestrutural (FEG-SEM) 

	  

	  

4.5 Fase intraoral 
	  

	  

Este estudo foi constituído de uma fase intraoral de 14 dias consecutivos. Dez 

voluntários (figura 4.1: L), selecionados de acordo com os critérios apresentados na 

tabela 4.2 utilizaram dispositivos palatinos intraorais durante 24 horas por dia, exceto 

durante as refeições, higiene bucal e realização dos tratamentos, que foi extraoral.  

Uma semana antes do uso dos dispositivos (período de lead in) e durante 

toda a pesquisa, os voluntários foram instruídos a utilizar escova dental macia 

(Sensodyne Esmalte Care) e dentifrício (Colgate Max Fresh Cool Mint) fornecidos 

pelos pesquisadores, sem fazer uso de qualquer produto ou enxaguatório bucal 

fluoretado. O dispositivo intraoral era escovado 3 vezes por dia, de manhã (ao 

acordar), no momento antes da aplicação dos tratamentos e à noite (antes de 

dormir). 
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Figura 4.3-  Kit de higiene oral fornecido para cada um dos voluntários da pesquisa (1); dispositivo 
palatino intraoral (2); estojo para armazenar o dispositivo (3) 

	  

	  

4.5.1 Aplicação dos tratamentos 
	  

	  

Os diferentes produtos foram aplicados (após escovação do dispositivo) por 

um dos responsáveis pela pesquisa, de forma extraoral. Os agentes clareadores 

eram aplicados com uma camada de 2mm de espessura, seguido da colocação de 

40 µL de saliva (pertencente ao próprio sujeito da pesquisa) acima do gel. A 

quantidade de saliva era medida com pipeta automática (Gilson, P200). Esse 

conjunto gel+saliva humana era colocado em contato com os espécimes durante 8 

horas consecutivas. Decorrido esse tempo, os clareadores eram removidos com jato 

ar/água e o dispositivo palatino intraoral era lavado em água corrente.  

Para os grupos em que era proposto tratamento remineralizador após o 

tratamento clareador, os espécimes ficavam em contato com os agentes 

remineralizantes pelo período específico para cada grupo (tabela 4.1). Acima do 

agente remineralizante, eram colocados 40 µL de saliva do próprio voluntário. Em 

seguida, os produtos eram removidos com jato ar/água e o dispositivo lavado e 

recolocado na boca do voluntário até o próximo ciclo clareador/remineralizador. 

Durante a aplicação dos tratamentos (extraoral), cada dispositivo palatino 

intraoral era mantido em ambiente úmido a 37ºC. 
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Figura 4.4- Recipiente para manter o ambiente úmido 
	  

	  

No dia seguinte, os espécimes eram novamente clareados/remineralizados, 

iniciando-se assim, um novo ciclo. Foram realizados 14 ciclos, durante 14 dias. Para 

o grupo Opal  Bio, o produto remineralizante foi aplicado apenas 1 vez por 

semana, durante 5 minutos[126] (tabela 4.1). 

Ao final da fase intraoral, os espécimes foram removidos dos dispositivos para 

que a análise por QLF™, ultraestrutural e ensaio de dureza fossem realizados. 

	  

	  

4.6 Ensaio de dureza 
	  

	  

Após finalização da fase intraoral, os espécimes de esmalte e dentina foram 

imediatamente submetidos ao teste de microdureza Knoop (figura 4.1: M), 

desenvolvido pela National Bureau of Standards (NBS-USA)[145]. 

O equipamento utilizado foi um microdurômetro, modelo HMV-2, da marca 

Shimadzu, com carga estática de 50 gramas aplicada por 15 segundos para os 

espécimes de esmalte e 25 gramas por 15 segundos para a dentina[145]. 

Em cada espécime, foram realizadas 6 indentações em esmalte e 6 em 

dentina, sendo 3 iniciais (antes do tratamento clareador/remineralizador) e 3 finais 

(após 24 horas de finalizado o tratamento), localizadas a 500 µm a esquerda das 

marcas iniciais. As indentações tiveram um espaço de 200 µm entre elas.	  	  
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4.7 Análise ultraestrutural 
	  

	  

Imediatamente após finalização dos testes de dureza, todos os espécimes 

foram fixados em solução de glutaraldeído 2,5% e cacodilato de sódio 0,1M 

tamponada em pH 7,4 por 12 horas e, em seguida, colocados em solução de 

cacodilato de sódio 0,2 M tamponado em pH 7,4 por um total de 60 minutos (três 

banhos de 20 minutos cada). Após este período, os espécimes foram desidratados 

em escala de concentração ascendente de etanol. A secagem química final foi 

realizada por meio de imersão em HMDS (Hexamethyldisilazane, Sigma-Aldrich Inc., 

St. Louis, EUA) por 10 minutos e para evaporação desta substância, os espécimes 

ficaram em temperatura ambiente dentro de uma capela de exaustão por 2 horas. 

Posteriormente, os espécimes foram recobertos com uma camada de platina de 

15nm através de um metalizador (modelo MED-020, Bal-tec, UK). 

 Foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura por emissão de campo 

(FEG-SEM) modelo JEOL JSM-7600F, equipado com janela de Be e analisador 

multicanal Q500 da IXRF, utilizando software próprio (figura 4.1: N). 

 Neste estudo, foram analisados, por FEG-SEM, o esmalte, a dentina tubular e 

a dentina intertubular de cada espécime. Para tal, foi elaborado um álbum com 

imagens de dentina tubular em 5.000x e 20.000x aumento, dentina intertubular e 

esmalte em 100.000x de aumento.  

As imagens com aumento de 5.000x serviram para a observação do padrão 

encontrado na dentina tubular, permitindo que uma maior área do espécime fosse 

analisada. 

As alterações observadas nas imagens de microscopia podem ser 

consideradas como uma variável qualitativa, e seus estágios podem ser 

classificados em escala ordinal, representada por escores.  

O álbum com as imagens de microscopia foi analisado por três avaliadores 

independentes e previamente calibrados.  

Primeiramente, as tabelas utilizadas para classificação das imagens foram 

apresentadas para os avaliadores; em seguida, cada um deles atribuiu escores (de 

acordo com as tabelas) para três imagens de esmalte, três de dentina tubular e mais 

três de dentina intertubular. Os dados foram submetidos ao teste W de Kendall para 
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análise de concordância entre os avaliadores, aceitando-se uma concordância maior 

que 85%. 

Após estarem calibrados, cada avaliador atribuiu um escore para cada 

imagem observada no álbum descrito acima, classificando-a de acordo com os 

parâmetros pré-estabelecidos para o esmalte (tabela 4.3), dentina tubular e 

intertubular (tabela 4.4). Após a classificação das imagens, foi realizada análise 

estatística por ANOVA de 1 fator com dados vinculados. 

	  

	  

Tabela 4.3- Grau das alterações no esmalte 
	  

Grau das alterações Esmalte 

0 Superfície uniforme sem possibilidade de observação de cristais de hidroxiapatita 

1 Superfície uniforme com observação de cristais compactados  

2 Presença de fendas sem aumento dos espaços intercristalinos 

3 Aumento dos espaços intercristalinos e presença de fendas 
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Tabela 4.4- Grau das alterações na dentina tubular e intertubular 
	  

Grau das alterações Dentina Tubular Dentina Intertubular 

0 Túbulos dentinários totalmente 
obstruídos 

Área lisa 

1 75% dos túbulos dentinários 
obstruídos 

Área parcialmente lisa 

2 50% dos túbulos dentinários 
obstruídos 

Superfície discretamente porosa 

3 25% dos túbulos dentinários 
obstruídos 

Superfície porosa 

4 Túbulos dentinários totalmente 
abertos 

Superfície mais porosa quando comparada ao 
padrão 3 (dentina intertubular) e observação de 

fibras colágenas 

	  

	  

4.8 Quantificação do conteúdo mineral pelo método de fluorescência do 
substrato dental (QLF™) 

	  

	  

Após finalização da fase intraoral, os espécimes de esmalte foram 

imediatamente submetidos à análise através do método de fluorescência do tecido 

dental com o auxílio do equipamento QLF™ System (Inspektor Research Systems 

BV, Amsterdan, NL) (figura 4.5). 
 

 
Figura 4.5- Equipamento QLF™ System 
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Este método de quantificação mineral por fluorescência baseia-se em 

diferenças ópticas encontradas entre o esmalte hígido e o desmineralizado. Uma 

lâmpada de xenon (λ = 404nm, 10-20 mW/cm2) produz um feixe azul-violeta que é 

conduzido à área de avaliação por meio de fibra óptica, gerando fluorescência no 

tecido mineralizado irradiado[94]. 

O esmalte hígido, ao ser irradiado por luz azul, aparece fluorescente devido à 

presença de dentina subjacente. O esmalte desmineralizado, porém, aparece 

escuro, como resultado do espalhamento da luz. Desta forma, uma microcâmera, 

que contém um filtro laranja (λ = 520nm), é responsável por eliminar a luz 

espalhada, captar a fluorescência produzida pelo tecido iluminado e gerar as 

imagens.  

Previamente à obtenção das imagens, todos os espécimes foram secos com 

jato de ar comprimido por 30 segundos para padronização do grau de desidratação 

do esmalte. 

As imagens foram capturadas em uma câmara escura e armazenadas no 

próprio equipamento. Em seguida, foram analisadas pelo aplicativo Inspektor™ PRO 

(presente no próprio equipamento), em relação à área (A) da lesão (mm2), a 

profundidade da lesão expressa através de perda de fluorescência (%ΔF) e o 

volume da lesão (%ΔQ), que é o índice final relativo ao valor de perda mineral do 

substrato analisado (ΔQ = ΔF • A). Os valores de ΔQ foram analisados 

longitudinalmente em relação a uma medida baseline (inicial). 

Em cada espécime, foram feitas 2 imagens para avaliação: baseline (figura 

4.1: J) e após 14 dias de tratamento clareador/remineralizador (figura 4.1: O). 

Os espécimes foram colocados em um suporte acoplado a uma mesa 

posicionadora na qual o operador fez os ajustes de posição. Para a imagem 

baseline, o operador também delimitou a área do espécime que foi analisada e 

então, obteve uma primeira imagem dessa área. 

Para as imagens posteriores, o espécime foi corretamente posicionado na 

mesa. Quando ficava exatamente na mesma posição obtida para a imagem 

baseline, que é a imagem de referência, o equipamento fazia automaticamente a 

nova imagem. Isso permitiu excelente correspondência (99%) com a imagem de 

referência. Cada imagem foi armazenada em um banco de dados, sendo ordenadas 

pela identificação dos espécimes e data. 
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Os valores de ΔQ obtidos foram submetidos à análise estatística para 

verificação da homogeneidade e normalidade da amostra. Foi então, utilizado o teste 

estatístico de Friedman.  
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5 RESULTADOS 
	  

	  

5.1 pH dos géis 
	  

	  

 O grau de acidez de todos os materiais usados no estudo foi medido, os 

valores podem ser observados na tabela 5.1.  

	  

	  

Tabela 5.1- Valores de pH dos materiais usados no estudo 
	  

Materiais usados 

Opalescence PF NiteWhite ACP Relief ACP 
Opalescence PF 

+ Biosilicato® 

Solução de 

Biosilicato® 

6,4 5,3 6,9 6,9 11,8 

	  

	  

5.2 Análise de dureza 
	  

	  

Para a análise estatística dos dados de microdureza inicial e final, tanto em 

esmalte quanto em dentina, foi aplicado o teste t de Student pareado (p<0,05). 

A tabela 5.2 e figuras 5.1 e 5.2 apresentam as médias e o desvio-padrão dos 

valores de microdureza Knoop (KHN) inicial (0) e final (1) para os grupos estudados, 

tanto em esmalte (E) quanto em dentina (D). Com a aplicação do teste, pode-se 

constatar que: 
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5.2.1 Dureza do esmalte 
	  

	  

Após finalização dos tratamentos, observa-se uma redução estatisticamente 

significante dos valores de dureza do esmalte dental nos grupos Opal e Opal  Bio. 

Isto indica que o gel clareador Opalescence PF foi capaz de provocar 

desmineralização do tecido e que a aplicação de Biosilicato®, 1x por semana, 

durante 5 minutos não foi suficiente para impedir tal fenômeno. 

Para os demais grupos (NW ACP, Opal + Bio e Opal  Rel ACP), não foi 

constatada alteração dos valores de dureza após finalização dos tratamentos. 

	  

	  

Tabela 5.2- Média e desvio-padrão inicial (0) e final (1) dos valores de microdureza Knoop (KHN) para 
os tecidos esmalte (E) e dentina (D) 

	  
Tecido 

Tratamento 
E0 E1 D0 D1 

Opal 282,8 (+-7,3)* 268,3 (+-9,5)* 50,4 (+-9,0)* 41,0 (+-5,1)* 

NW ACP 281,5 (+-5,6) 279,3 (+-10,4) 48,4 (+-9,1) 44,5 (+-7,5) 

Opal + Bio 287,9 (+-5,2) 287,2 (+-8,2) 49,3 (+-9,4) 47,8 (+-8,4) 

Opal   Bio 282,8 (+-11,1)* 266,8 (+-6,5)* 46,6 (+-9,4)* 42,8 (+-6,3)* 

Opal   Rel ACP 279,9 (+-14,7) 278,4 (+-13,7) 48,2 (+-9,0)* 43,9 (+-7,3)* 
*Valores com asteriscos, na mesma linha, são estatisticamente diferentes (p<0.05) 
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*Os grupos que contêm asterisco apresentam fases pré e pós tratamento estatisticamente diferentes (p<0.05) 

 
 
Figura 5.1- Média dos valores iniciais e finais de microdureza Knoop (KHN) em esmalte, após 

aplicação dos diferentes tratamentos  
	  

	  

5.2.2 Dureza da dentina 
	  

	  

No grupo Opal, foi observada diminuição significante dos valores de dureza 

da dentina clareada. Nos grupos Opal  Bio e Opal  Rel ACP, a aplicação dos 

dois materiais bioativos não foi suficiente para evitar alteração na dureza. No 

entanto, para os grupos NW ACP e Opal + Bio, houve manutenção dos valores de 

dureza iniciais.  

Desta forma pode-se constatar que a mistura do material bioativo com o gel 

clareador é de fundamental importância para a preservação dos valores iniciais de 

dureza da dentina clareada. 
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*Os grupos que contem asterisco apresentam fases pré e pós tratamento estatisticamente diferentes (p<0.05) 
 

 
Figura 5.2- Média dos valores iniciais e finais de microdureza Knoop (KHN) em dentina, após 

aplicação dos diferentes tratamentos 
	  

	  

5.3 Análise ultraestrutural 
	  

	  

Os escores referentes aos graus de alteração encontrados em esmalte, 

dentina tubular e dentina intertubular, atribuídos por três avaliadores previamente 

calibrados, foram submetidos à análise de concordância, por meio do teste W de 

Kendall. Os resultados da aplicação desse teste mostraram concordância altamente 

significante entre os avaliadores (95%). A distribuição amostral revelou dados 

normais e principalmente homocedásticos. Desta forma  foi realizado o teste 

paramétrico de Análise de Variância (ANOVA) com fator de variação único e 

vinculado para comparações múltiplas das médias entre as seis condições 

experimentais no esmalte, dentina tubular e dentina intertubular. 
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5.3.1 Esmalte dental 

	  
Figura 5.3- Esmalte dental submetido a diferentes tratamentos e grupo controle, imagens com 

aumento de 100.000x 
	  

	  

Na figura 5.3, é possível observar todas as condições experimentais. Nos 

grupos controle, NW ACP e Opal + Bio, as imagens mostram que os cristais 

presentes nos prismas de esmalte estão compactados e a textura superficial está 

mais lisa do que a dos grupos Opal  Bio e Opal  Rel ACP, nos quais é 

observado aumento dos espaços intercristalinos. No grupo tratado com Opal, nota-

se uma superfície ainda mais rugosa e com espaços intercristalinos maiores, ao 

serem comparados com todos os outros grupos. 
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Tabela 5.3- Análise de Variância dos escores das alterações encontradas em esmalte 
	  

Fonte de variação GL Quadrados Médios F Prob H0 

Entre repetições 9 1,35 1,75 0,105 

Entre tratamentos 5 2,16 2,81 0,027 

Resíduo 45 0,77 - - 

Variação total 59 - - - 
	  

	  

Na tabela 5.3, observa-se que na fonte de variação entre tratamentos foi 

detectada diferença significante. Essa diferença entre tratamentos pode ser 

analisada na tabela 5.4 pelas letras de contraste obtidas com o teste de Tukey.  

	  

	  
Tabela 5.4- Médias e desvios-padrão (escore das alterações em esmalte) e contrastes obtidos com o 

teste de Tukey (p=0,05)* 
 

Tratamento Médias 

CO 0,85 (+-0,69) b 

NW ACP 1,19 (+-0,88) ab 

Opal 2,18 (+-0,79) a 

Opal + Bio 1,00 (+-1,00) b 

Opal  Bio 1,37 (+-1,08) ab 

Opal  Rel ACP 1,33 (+-0,98) ab 
*Valores com diferentes letras são estatisticamente diferentes (p<0.05) 
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5.3.2 Dentina Tubular 

 
	  
Figura 5.4- Dentina tubular submetida a diferentes tratamentos e grupo controle, imagens com 

aumento de 5.000x 
	  
  

 
 
Figura 5.5- Dentina tubular submetida a diferentes tratamentos e grupo controle, imagens com 

aumento de 20.000x 
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Na figura 5.4, observa-se que os grupos controle, NW ACP e Opal + Bio 

apresentam túbulos dentinários obliterados. Nota-se assim, que esses dois últimos 

tratamentos clareadores não causaram desmineralização na dentina tubular. 

 Enquanto isso, no grupo Opal  Rel ACP, há túbulos parcialmente 

obliterados e, nos grupos Opal e Opal  Bio, os túbulos estão ainda mais abertos. 

Opal causou desmineralização no tecido dentinário e o tratamento com os materiais 

bioativos Relief ACP e Biosilicato® não foram suficientes para reverter a 

desmineralização provocada pelo tratamento clareador na dentina tubular.  

Com a figura 5.5 é possível observar, em maior aumento (20.000x), a 

superfície dentinária em todas as condições experimentais. Isso auxilia na avaliação 

da figura 5.4, pois permite definir com maior clareza se os túbulos estão obliterados, 

parcialmente obliterados ou abertos. 

	  

	  

Tabela 5.5- Análise de Variância dos escores das alterações encontradas em dentina tubular 
	  

Fonte de variação GL Quadrados Médios F Prob H0 

Entre repetições 9 2,56 3,37 0,003 

Entre tratamentos 5 8,67 11,43 0,000 

Resíduo 45 0,75 - - 

Variação total 59 - - - 
	  

	  

Pela Análise de Variância (tabela 5.5), vê-se que, na fonte de variação entre 

tratamentos, foi observada diferença estatística. As diferenças entre os tratamentos 

podem ser observadas na tabela 5.6 a seguir. 
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Tabela 5.6- Médias e desvios-padrão (escore das alterações em dentina tubular) e contrastes obtidos 

com o teste de Tukey (p=0,05)* 
 

Tratamento Médias 

CO 0,41 (+-0,69) b 

NW ACP 0,81 (+-0,77) b 

Opal 2,48 (+-1,35) a 

Opal + Bio 0,67 (+-0,70) b 

Opal  Bio 2,50 (+-1,27) a 

Opal  Rel ACP 1,73 (+-1,23) ab 
*Valores com diferentes letras, são estatisticamente diferentes (p<0.05) 
	  

	  

5.3.3 Dentina intertubular 

 
 
Figura 5.6- Dentina intertubular submetida a diferentes tratamentos e grupo controle, imagens com 

aumento de 100.000x 
 
 
 

Na figura 5.6 é possível observar todas as condições experimentais para a 

dentina intertubular. Os grupos controle, NW ACP e Opal + Bio apresentam 
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superfícies semelhantes e menos porosas ao serem comparadas com os outros 

grupos.  

No entanto, no grupo Opal, é possível notar que a superfície está mais porosa 

quando comparada com os outros grupos, o que evidencia o caráter 

desmineralizante do clareador nesse tecido. 

	  

	  

Tabela 5.7- Análise de Variância dos escores das alterações encontradas em dentina intertubular 
	  

Fonte de variação GL Quadrados Médios F   Prob H0 

Entre repetições 9 1,36 1,22 0,309 

Entre tratamentos 5 6,71 5,96 0,000 

Resíduo 45 1,12 - - 

Variação total 59 - - - 
	  

	  

A tabela 5.7, mostra que na fonte de variação entre tratamentos foi observada 

diferença estatística. A diferença entre os tratamentos pode ser observada na tabela 

5.8, por meio dos contrastes obtidos com o teste de Tukey. 

	  

	  

Tabela 5.8- Médias e desvios-padrão (escore das alterações em dentina intertubular) e contrastes 
obtidos com o teste de Tukey (p=0,05)* 

	  
Tratamento Médias 

CO 0,41 (+-0,70) b 

NW ACP 0,97 (+-0,89) b 

Opal 2,67 (+-1,07) a 

Opal + Bio 1,73 (+-0,78) ab 

Opal  Bio 2,20 (+-1,22) ab 

Opal  Rel ACP 1,76 (+-1,53) ab 
*Valores com diferentes letras, são estatisticamente diferentes (p<0.05) 
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5.4 Análise do conteúdo mineral por fluorescência do substrato dental 
	  

	  

Os dados obtidos por meio do método de quantificação mineral por 

fluorescência do substrato dental expressos em ∆Q (%mm2) foram considerados não 

normais e, por isso, foram submetidos ao teste de Friedman pelas suas diferenças 

(valor final – valor inicial). Esse teste foi escolhido pois é uma alternativa não 

paramétrica para o teste de experimentos em bloco na Análise de Variância regular. 

Com a análise estatística, pode-se observar que o método de quantificação 

mineral por fluorescência do substrato dental não apresentou sensibilidade para 

detectar diferenças significantes entre os seis grupos experimentais (tabela 5.9).  

	  

	  

Tabela 5.9- Médias dos ∆Q nas fases inicial e final e teste de Friedman* com as suas diferenças 
(final-inicial) 

 
Tratamento 

Fase 
Opal NW ACP Opal + Bio Opal  Bio Opal  Rel ACP 

Inicial -0,024 -0,013 -0,012 -0,017 -0,023 

Final -0,129 -0,005 -0,008 -0,017 -0,015 

Diferença -0,105 a -0,008 a -0,004 a 0,000 a -0,008 a 
* Valor do Qui-quadrado (4,34) com GL= 4, não acusou diferenças significantes (p=0,3619) 
	  

	  

Para comparar as médias dos ∆Q nas fases inicial e final, dentro de cada 

grupo, foi aplicado o teste t pareado (tabela 5.10 e figura 5.7). Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes entre as fases inicial e final em 

nenhum dos grupos.  
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Tabela 5.10- Médias e desvios-padrão dos ∆Q nas fases inicial e final com as suas diferenças (final-
inicial) e teste t pareado, para cada um dos tratamentos 

 

Tratamento 
Fase 

Opal NW ACP Opal + Bio Opal  Bio Opal  Rel 

Inicial -0,024  

(+-0,028) 

-0,013 

(+-0,016) 

-0,012 

(+-0,019) 

-0,017 

(+-0,029) 

-0,023 

(+-0,030) 

Final -0,129 

(+-0,145) 

-0,005 

(+-0,012) 

-0,008 

(+-0,015) 

-0,017 

(+-0,015) 

-0,015 

(+-0,026) 

Diferença -0,105  

(+-0,150) 

-0,008 

(+-0,014) 

-0,004 

(+-0,016) 

0,000 

(+-0,032) 

-0,008 

(+-0,047) 

Valor de p 0,054 0,104 0,443 1,000 0,606 

 

 
 

 
*Valor entre parênteses (+-) representa o desvio padrão da média.	  

 
Figura 5.7- Média dos valores iniciais e finais de ∆Q, após aplicação dos diferentes tratamentos em 

esmalte 
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Embora os dados de ∆Q tenham sido considerados não paramétricos, os 

testes acima foram realizados para evidenciar a grande variabilidade entre as 

repetições das diversas condições experimentais.  
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6 DISCUSSÃO  
	  

	  

A literatura é controversa em relação aos efeitos indesejáveis que podem ser 

provocados pelos agentes clareadores à estrutura dental[32, 92]. Dentre esses efeitos, 

destacam-se: diminuição de dureza[5-7], aumento da rugosidade e permeabilidade do 

esmalte[43], alteração da morfologia superficial[7-9] e, no conteúdo mineral dos 

dentes[1], degradação de colágeno na dentina[54], bem como hipersensibilidade 

dental trans e pós tratamento clareador[9, 10]. 

A divergência de resultados observados entre as pesquisas pode ser atribuída 

a diversos fatores, dentre eles, o tipo de estudo. 

Apesar dos estudos in vitro tentarem simular as condições bucais, a dinâmica 

da interação da saliva com a estrutura dental é bem mais complexa, pois envolve, 

além da presença de saliva natural, a formação de película salivar, ação de limpeza 

e capacidade tampão[94, 146].  

Mesmo que a saliva artificial utilizada em pesquisas in vitro possa apresentar 

certa capacidade remineralizadora, sua ação de limpeza e capacidade tampão que 

poderiam minimizar os efeitos indesejáveis provocados pelos clareadores não são 

passíveis de reprodução[147]. Em um estudo recente, foram avaliados os efeitos de 

géis clareadores com diferentes valores de pH sobre o esmalte superficial sob as 

condições in vitro e in situ. Os autores constataram que o esmalte humano tratado 

com agentes clareadores de baixo pH na condição in vitro foi mais suscetível à 

desmineralização. No entanto esse efeito adverso pôde ser eliminado pela ação da 

saliva humana na condição in situ[146]. 

Dessa forma, optou-se por um estudo in situ, com intuito de avaliar mais 

precisamente a influência de materiais bioativos sobre a estrutura dental humana 

clareada.  

Outro fator que pode contribuir para a divergência de resultados observados 

entre os estudos é o fato de que a maioria das pesquisas utilizam pequenos 

aumentos[35, 50, 59] para avaliar as alterações morfológicas que podem ser 

observadas nos dentes clareados. Com isso, não levam em consideração as 

diferenças topográficas ultraestruturais observadas antes e depois do tratamento 

clareador[35].  
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Para observar as alterações ultraestruturais, a utilização de uma ferramenta 

específica, como o FEG-SEM, torna-se necessária. Por meio desse equipamento, 

pode-se analisar alterações nanométricas na superfície de esmalte e dentina 

clareados, como acontece no presente estudo. Além disso, apesar de mais 

trabalhoso, o uso de repetições para a análise ultraestrutural é extremamente 

efetivo, pois permite a realização da análise estatística das condições 

experimentais[35]. Desta forma, as imagens de microscopia não são utilizadas 

apenas como um recurso para ilustrar resultados. 

Outra medida adotada neste estudo foi a padronização na obtenção de 

espécimes. Com intuito de permitir comparação mecânica, morfológica e do 

conteúdo mineral da estrutura dental em diferentes condições experimentais, os 

espécimes experimentais e controle foram obtidos de um mesmo dente. Eles foram 

seccionados na mesma altura e polidos simultaneamente, garantindo-se uma 

comparação direta entre os diferentes materiais aplicados, já que diferenças 

mecânicas, morfológicas e de conteúdo mineral dependem da densidade de túbulos 

dentinários e do grau de  mineralização e orientação dos prismas de esmalte 

encontrados em cada região dental[9].  

	  

	  

6.1 Análise de dureza 
	  

	  

O ensaio de dureza permite avaliar o impacto dos procedimentos clareadores 

na estrutura dental, sendo uma técnica muito utilizada[38, 106-112]. Usando-se este 

teste, estágios iniciais de dissolução do esmalte, que são associados com a 

desmineralização e enfraquecimento da superfície, podem ser determinados[109]. 

No presente estudo, foi observada redução significante dos valores de dureza 

do esmalte e da dentina tratados com o gel clareador convencional Opalescence PF 

(tabela 5.2). Estes resultados estão de acordo com dados encontrados na literatura[6, 

8, 148] que mostram que o uso do peróxido de carbamida em baixas concentrações 

(10-16%) pode provocar alterações na estrutura dental, como a diminuição de 

dureza do esmalte e da dentina.  
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As pesquisas que mostram redução estatisticamente significante dos valores 

de dureza após a aplicação dos clareadores atribuem esse resultado à ação do 

peróxido ou aos agentes ácidos e quelantes presentes nas fórmulas dos géis 

clareadores[7, 9, 35, 80, 114]. 

No grupo Opal  Bio, também foi observada redução significante dos valores 

de dureza, tanto em esmalte, quanto em dentina (tabela 5.2). Dessa forma observa-

se que o gel clareador Opalescence PF foi capaz de causar desmineralização nos 

dois tecidos e a aplicação de Biosilicato®, 1x por semana, durante apenas 5 minutos 

não foi suficiente para impedir que isso ocorresse. A forma e o tempo de aplicação 

do Biosilicato® usado no grupo Opal  Bio foi a mesma utilizada em dois estudos 

encontrados na literatura, um in vitro[126] e outro clínico[149]. Ao contrário do que, 

agora, se observou, os autores constataram que o Biosilicato®, quando misturado 

com água destilada e aplicado 1x vez por semana por 5 minutos, é eficiente no 

tratamento da hipersensibilidade dentinária, sendo capaz de obstruir túbulos 

dentinários expostos e abertos. Possivelmente, o resultado contrário observado na 

presente pesquisa deva-se ao fato de que o Biosilicato®, na condição de aplicação 

apresentada acima, não ter sido utilizado apenas para tratar áreas de dentina 

exposta, mas para reverter um processo de desmineralização provocado pelo 

agente clareador convencional em esmalte e dentina, não sendo esta forma de 

aplicação suficiente para reverter tal fenômeno. 

Para o grupo NW ACP tratado com o gel clareador que contém cálcio e 

fósforo, genericamente conhecido como ACP, foi observada manutenção dos 

valores de dureza iniciais, tanto em esmalte, quanto em dentina (tabela 5.2). É 

curioso notar que, mesmo com o caráter ácido desse produto (pH em torno de 5,3), 

não se percebeu desmineralização da superfície. Possivelmente, a precipitação de 

cálcio e fósforo na forma de ACP fez com que a superfície não sofresse 

descalcificação ou, se essa desmineralização ocorreu, os íons presentes no gel 

clareador foram suficientes para repor tais perdas. 

Estes resultados estão de acordo com estudos in vitro desenvolvidos 

recentemente[7-9, 35], nos quais os autores não observaram nem alterações 

morfológicas, nem alterações na dureza de espécimes de esmalte e dentina tratados 

com o agente clareador NiteWhite ACP (Phillips) à base de peróxido de carbamida a 

16%. Acredita-se que o efeito observado deva-se à presença de cálcio e fósforo na 

formulação do clareador, ocorrendo a precipitação desses íons na superfície e 
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formação de uma camada de fosfato de cálcio amorfo e sua posterior cristalização 

em hidroxiapatita ao adquirir outros íons presentes no meio oral[35, 150]. 

No grupo Opal + Bio, foi observado o mesmo comportamento do grupo NW 

ACP. Ou seja, a mistura do clareador Opalescence PF com a bio vitrocerâmica 

Biosilicato® não causou desmineralização nem em esmalte, nem em dentina (tabela 

5.2). Como não existem estudos disponíveis na literatura sobre a incorporação 

desse material bioativo a géis clareadores, não é possível fazer comparações diretas 

com os resultados observados no presente estudo. Possivelmente, a bio 

vitrocerâmica permitiu com que os íons cálcio e fósforo fossem difundidos a partir do 

vidro e, somados aos íons cálcio e aos fosfatos presentes na solução, formassem 

uma camada de fosfato de cálcio amorfo sobre a superfície. De modo posterior, com 

a incorporação de íons hidroxila, carbonato e flúor presentes no meio, inicia-se a 

cristalização dessa camada em forma de apatita[126, 139]. 

No grupo Opal  Rel, entretanto, foi constatada manutenção dos valores de 

dureza em esmalte e diminuição significante dos valores de dureza em dentina após 

o tratamento (tabela 5.2). Sabe-se que a progressão de lesão de cárie e lesão não 

cariosa é mais rápida em dentina do que em esmalte, pois a dentina é rica em 

apatita carbonatada, sendo mais difícil para este material bioativo reverter a 

desmineralização no tecido dentinário[134]. Como este é o primeiro estudo in situ que 

analisa os efeitos do gel remineralizante Relief ACP sobre a estrutura dental 

clareada, seus resultados não podem ser diretamente comparados.  

	  

	  

6.2 Análise ultraestrutural 
	  

	  

 A alta resolução das imagens obtidas, usando-se o FEG-SEM, permite que 

alterações sutis sejam observadas e com isso, processos iniciais de dissolução 

tecidual sejam detectados[22]. Então, optou-se em utilizar esse equipamento para 

poder avaliar de forma mais detalhada os efeitos dos materiais bioativos sobre a 

superfície de esmalte e dentina clareados. 
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6.2.1 Análise ultraestrutural do esmalte 
	  

	  

No grupo controle (sem tratamento), observam-se os cristais que compõem 

os prismas e pode-se notar que eles estão bem juntos uns aos outros, em uma 

estrutura bem compactada (figura 5.3), compatível com o que é mostrado na 

literatura[151]. 

Todavia, no grupo tratado com o gel clareador convencional (Opalescence 

PF), observa-se um processo de dissolução inicial do tecido, caracterizado pela 

presença de trincas entre o esmalte prismático e o interprismático, aumento dos 

espaços intercristalinos e da rugosidade superficial. 

Estudos constatam que, nas superfícies dentais expostas aos peróxidos, 

ocorre perda de cálcio[20, 152] e fosfato[153]. A dissolução inicial do esmalte acontece, 

principalmente, ao longo das fendas entre o esmalte prismático e o interprismático 

no tecido. Quando os espaços intercristalinos da superfície do esmalte são 

aumentados, ocorre aumento geral da porosidade nessa superfície[154].  

Se os géis clareadores que tenham potencial de causar tais alterações sutis 

forem usados em protocolos de aplicação com períodos de exposição maiores, 

possivelmente poderão provocar aumento dessas alterações. Isto torna-se uma 

preocupação, considerando-se o fácil acesso, uso indiscriminado e muitas vezes 

abusivo dos géis clareadores por parte dos pacientes[15].  

Como já citado anteriormente,  a desmineralização observada com o uso de 

produtos clareadores pode ser atribuída à ação do peróxido ou aos agentes ácidos e 

quelantes[36]  presentes nas formulações dos produtos clareadores[96]. Vale ressaltar 

que o pH do gel clareador Opalescence PF é de 6,4 (tabela 5.1) e está acima do pH 

crítico do esmalte. Para a hidroxiapatita, principal componente das estruturas 

dentais, o pH crítico é 5,5. No entanto, para a fluorapatita (mineral presente 

principalmente na superfície do esmalte), a dissolução inicia-se em pH inferior a 

4,5[134]. 

Por sua vez,  a literatura mostra que o uso prolongado de agentes 

clareadores caseiros (mais de 30 horas) provoca efeitos indesejáveis na superfície 

do esmalte dental, como alterações não uniformes e áreas de dissolução[63]. Vários 

autores sugerem que a desmineralização da estrutura dental está relacionada com o 
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baixo pH dos agentes clareadores. Em contrapartida, outros estudos[62, 65, 70, 72, 102, 

155] revelam não haver alterações na estrutura dental clareada com produtos à base 

de peróxido de carbamida em concentrações em torno de 10%. Contudo os autores 

não especificam qual o pH dos produtos utilizados e a análise estrutural por MEV foi 

realizada com o aumento máximo de 5.000 vezes.  

Nos grupos NW ACP e Opal + Bio, observa-se que os cristais presentes nos 

prismas de esmalte estão compactados, semelhantes aos do grupo controle (figura 

5.3). A textura superficial está mais lisa que nos demais grupos experimentais.  

Nos grupos Opal  Bio e Opal  Rel ACP, nota-se uma superfície menos 

lisa que nos grupos NW ACP e Opal + Bio, porém menos rugosa do que é 

observado no grupo Opal. É provável que a aplicação desses dois materiais 

bioativos tenha contribuído para que os danos estruturais provocados pelo gel 

clareador Opalescence PF não fosse maior, mas não foram suficientes para reverter 

o processo de desmineralização provocado por ele.  

Estatisticamente falando, apenas o grupo Opal foi considerado diferente do 

grupo controle; os demais grupos foram considerados semelhantes ao controle. 

	   	  

	  

6.2.2 Análise ultraestrutural da dentina 
	  

	  

Para facilitar a análise das imagens de dentina, optou-se pela divisão desse 

substrato em duas partes estruturais: dentina tubular e dentina intertubular.  

Nas imagens da dentina tubular controle (figuras 5.4 e 5.5), observa-se que 

os túbulos dentinários estão obliterados e a dentina intertubular apresenta superfície 

lisa e uniforme. Imagens semelhantes foram observadas em outra pesquisa feita por  

microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo, que estudou o esmalte 

e dentina humana hígida em aumentos que variaram de 10.000 a 150.000x[22]. 

No grupo Opal (figuras 5.5 e 5.6), é possível observar túbulos dentinários 

totalmente abertos e a superfície de dentina intertubular bem mais rugosa do que a 

controle, com exposição de fibrilas colágenas. Pesquisas usando imuno-

histoquímica observaram degradação de colágeno após aplicação de 

clareadores[156]. Outros estudos reportam evidências de alteração na matriz e no 
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colágeno após aplicação de clareadores na dentina e no esmalte, atribuindo esse 

fato a destruição oxidativa ou desnaturação do colágeno e outras proteínas da 

matriz[49, 157]. Acrescentam ainda que a degradação de colágeno pode aumentar o 

acesso do peróxido ao mineral intrafibrilar[156].  

A maioria das alterações são observadas na dentina intertubular, porque ela 

possui um conteúdo orgânico de 20% em peso, já a dentina peritubular é 

hipermineralizada e, por isso, mais resistente ao efeito oxidativo do peróxido[11]. 

Em relação à dentina tubular, os grupos NW ACP e Opal + Bio foram 

considerados estatisticamente semelhantes entre si e ao grupo controle (tabela 5.5). 

O padrão observado na superfície desses dois grupos foi de túbulos dentinários 

totalmente obliterados (figuras 5.4 e 5.5). Na dentina intertubular, pode-se observar 

padrões morfológicos preservados (figura 5.6). Desta forma nota-se que tanto para 

esmalte, quanto para dentina, a mistura desses dois materiais bioativos ao gel 

clareador é bastante interessante, pois não provoca desmineralização tecidual. 

Os resultados observados no grupo NW ACP estão de acordo com pesquisas 

in vitro encontradas na literatura[7-9, 35]  e com dois estudos clínicos[13, 14] que 

mostram que pacientes tratados com um gel clareador contendo ACP na formulação 

reportaram menos hipersensibilidade trans e pós tratamento clareador do que 

pacientes tratados com um gel clareador sem ACP. No entanto não há na literatura, 

até o presente momento, estudo algum que trate da mistura de um clareador 

convencional com o material bioativo Biosilicato® (grupo Opal + Bio), portanto 

comparações não podem ser realizadas. 

No grupo Opal  Rel ACP, há túbulos dentinários parcialmente obliterados; e 

no grupo Opal  Bio, os túbulos estão ainda mais abertos, de modo semelhante ao 

observado no grupo Opal (figuras 5.4 e 5.5). Na dentina intertubular clareada e 

tratada com esses dois materiais bioativos, não foram notadas alterações (figura 

5.6).  

Resultados diferentes foram observados em um estudo in vitro que analisou o 

efeito do uso do gel Relief ACP e do Biosilicato® sobre a ultraestrutura de 

espécimes de dentina tubular tratada com o gel clareador convencional Whiteness 

Perfect (FGM, Brasil) à base de peróxido de carbamida a 16%. No grupo tratado 

apenas com o gel clareador, foram observados túbulos dentinários abertos. No 

grupo clareado e tratado com Relief ACP por 30 minutos e no grupo clareado e 

tratado com Biosilicato® por 5 minutos 1x por semana, foram observados túbulos 
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dentinários obliterados. Esses grupos foram considerados estatisticamente 

semelhantes ao grupo controle (não tratado) e diferentes do grupo apenas clareado. 

É bem provável que a divergência de resultados entre essas pesquisas deva-se aos 

fenômenos de des-re presentes no estudo in situ, pois a solução de armazenagem 

usada no estudo in vitro foi água deionizada[9]. 

 Quando os agentes clareadores são capazes de provocar alterações 

estruturais ou nanoestruturais (que indicam processo inicial de dissolução do tecido), 

podem surgir problemas clínicos. Neste estudo foram observadas alterações tanto 

em esmalte quanto em dentina tratada com um agente clareador convencional, 

como aumento dos espaços intercristalinos no esmalte, alterações na dentina 

intertubular e abertura de túbulos dentinários, que podem levar a um aumento de 

permeabilidade dos tecidos dentais. 

 A hipersensibilidade trans e pós tratamento clareador pode ser um dos efeitos 

clínicos resultantes do aumento da permeabilidade, permitindo facilitar a penetração 

do produto clareador e seus subprodutos até a polpa.  

 As alterações nanoestruturais observadas no esmalte clareado indicam que o 

agente clareador convencional pode alterar a rugosidade superficial, evidenciado 

pelo aumento da porosidade do esmalte superficial, aumento dos espaços 

intercristalinos e evidenciação dos prismas de esmalte. 

 Vale ressaltar que o teste de dureza e a análise ultraestrutural mostraram 

resultados coerentes entre si. Quando a análise ultraestrutural revelou 

desmineralização no substrato, isso foi acompanhado por uma diminuição dos 

valores de dureza. Quando não houve evidência de desmineralização no substrato 

tratado, os valores de dureza foram preservados. 

	   	  	  

	   	  

6.3 Análise do conteúdo mineral por fluorescência do substrato dental 
	  

	  

A análise do conteúdo mineral por fluorescência do substrato dental é uma 

técnica óptica que utiliza a fluorescência natural dos dentes para diferir o esmalte 

hígido do desmineralizado[158]. O QLF mede a porcentagem de mudança de 

fluorescência do esmalte desmineralizado em relação ao esmalte hígido circundante, 
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quantificando o conteúdo mineral perdido durante a desmineralização[159]. 

Na presente pesquisa, essa técnica de quantificação do conteúdo mineral não 

apresentou sensibilidade para detectar diferenças significantes entre os cinco grupos 

experimentais (tabela 5.9), devido à grande variabilidade entre as repetições das 

diversas condições experimentais. 

Provavelmente, essa grande variabilidade dos valores de ∆Q entre as 

repetições deva-se à sensibilidade da técnica. Algumas variáveis interferem na 

leitura do equipamento, como: presença e espessura de película salivar e placa, 

grau de hidratação e coloração dos espécimes, captura de imagens com distâncias 

focais diferentes, espessura do espécime e presença de smear layer, presença de 

anomalias de desenvolvimento na estrutura dental, quantidade de luz ambiente no 

momento da mensuração[94, 158, 159]. 

Para tal, algumas medidas foram adotadas na presente pesquisa, como: 

observação de todos os dentes através de lupa, descartando-se os que 

apresentassem trincas ou defeitos estruturais; os espécimes experimentais foram 

obtidos de um mesmo dente e divididos entre os 5 grupos; padronização da 

espessura dos espécimes; secagem do espécime antes da mensuração com o 

equipamento utilizando-se sempre o mesmo tempo e fixando a distância do jato de 

ar; captura de imagens com 99% de concordância com a imagem baseline 

(garantindo mesma distância focal). 

O controle de hidratação dos espécimes, no entanto, é bem difícil de ser 

realizado. Ele depende do estado de hidratação do espécime obtido dentro de um 

período de tempo específico, dependendo também da temperatura ambiente no 

momento da secagem e até que a mensuração com o equipamento seja feita. Se a 

secagem for feita por meio de seringa de ar, vai depender ainda da pressão, tempo 

e distância aplicada pelo operador[159]. 

Mesmo com várias medidas adotadas neste estudo, ainda foi observada 

grande variabilidade entre as repetições. Essa grande variação no desvio-padrão 

dos dados também foi observado em uma outra pesquisa[160] que teve como objetivo 

determinar a habilidade de detecção de cáries incipientes por QLF. Segundo os 

autores, a natureza da grande variação é inerente à variabilidade biológica dos 

dentes, porque a desmineralização dental ocorre em taxas e intensidades diferentes 

de acordo com cada dente, sendo muitas vezes influenciada pelas condições orais, 

oferta de flúor, tempo desde a extração e idade das amostras. 
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Possivelmente, o QLF seja mais eficiente para detectar lesões de cárie[158, 159, 

161], não sendo muito apropriado para detectar processos inicias de dissolução 

tecidual que podem ocorrer no esmalte clareado. A detecção clínica visual de lesões 

de cárie (mancha branca) equivaleria a um valor de ∆Q = -100 %mm2, em 

contrapartida o equipamento seria capaz de detectar precocemente lesões que 

equivalem a ∆Q = -1 %mm2 [94, 160]. Desta forma é compreensível que, na presente 

pesquisa, não tenham sido observadas evidências de desmineralização da estrutura 

dental clareada, pois a menor média de ∆Q encontrada foi de -0,129 %mm2 (média 

final de ∆Q para o grupo Opal). 

Resultados diferentes foram observados em um estudo in situ que monitorou 

por QLF, o processo de desmineralização e remineralização do esmalte dental 

humano durante e após o clareamento dental com diferentes produtos: grupo 1 

(peróxido de hidrogênio 35% - Pola Office, SDI), grupo 2 (peróxido de hidrogênio 

7,5% - Pola Day, SDI), grupo 3 (peróxido de hidrogênio 7,5% com ACP – DayWhite 

ACP, Phillips), grupo 4 (controle positivo, aplicação de ácido fosfórico 35%). No 

grupo 4, foi observado maior grau de desmineralização em relação aos demais. 

Todos os agentes clareadores ocasionaram diferentes níveis de desmineralização 

no esmalte, sendo que o gel clareador com ACP (grupo 3) foi capaz de reduzir o 

processo de desmineralização durante o período do tratamento clareador. Os 

autores perceberam que os níveis de desmineralização decorrentes do tratamento 

clareador são significativamente inferiores quando comparados a outras lesões[94].  

Provavelmente a divergência de resultados observados entre o estudo citado 

acima e a presente pesquisa deva-se ao uso de diferentes géis clareadores e 

diferentes protocolos de aplicação. 
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7 CONCLUSÕES 
	  

	  

Após realização do ensaio de dureza, análise ultraestrutural e quantificação 

mineral por fluorescência do substrato dental, foi possível constatar que: 

 

• O gel clareador convencional provocou desmineralização em esmalte e 

dentina, evidenciado por alterações ultraestruturais e diminuição da dureza.   
• A aplicação de Biosilicato® 1x por semana, por 5 minutos, não foi suficiente 

para evitar alterações negativas, tanto em esmalte, quanto em dentina 

clareados.  
• O material bioativo Relief ACP, aplicado durante 30 minutos diários após o 

tratamento clareador, foi capaz de evitar alterações negativas em esmalte, 

mas não em dentina.  

• A mistura de gel clareador com os materiais bioativos ACP e Biosilicato®, 

como acontece nos grupos NW ACP e Opal + Bio, teve influência positiva em 

relação à dureza e morfologia da estrutura dental, evitando sua 

desmineralização; nesses dois grupos foram observados os melhores 

resultados tanto de dureza, quanto na análise ultraestrutural.  
• A técnica de quantificação do conteúdo mineral não apresentou sensibilidade 

para detectar diferenças significantes entre os grupos experimentais. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
	  

	  

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Instituição/Departamento: FOUSP/Departamento de Materiais Dentários e Bioquímica 

Oral. 

Telefone para contato: (11) 8245-5424 

Local da coleta de dados: Consultório do Departamento de Materiais Dentários e 

Bioquímica Oral. 

 

Declaro através deste instrumento, para efeitos éticos e legais, que eu 

(nome)___________________________________________________________________, 

(nacionalidade)__________________, (profissão)_____________________, portador(a) do 

R.G. nº____________________________, C.P.F. nº_______________________________, 

residente à ______________________________________________________________, 

na cidade _______________________, fui convidado a participar da pesquisa: “Influência 

de quatro géis clareadores sobre a ultra-estrutura e microdureza do esmalte e da dentina 

humanos: estudo in situ”, de forma totalmente voluntária. Este estudo será conduzido sob 

responsabilidade dos pesquisadores: Helena Burlamaqui Pinheiro (RG nº 2641791 e CRO 

nº	   93754) e Paulo Eduardo Capel Cardoso (RG nº 8836633-9 e CRO nº 27347) e, para 

tanto, concordo com absoluta consciência com os procedimentos (especificados abaixo) a 

que vou me submeter para sua realização. 

 

Objetivo do estudo: avaliar a influência de quatro géis clareadores sobre o esmalte e a 

dentina de dentes humanos. 

Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá no uso de um dispositivo 

palatino intraoral (aparelho em acrílico que deverá ser usado no “céu da boca”, como se 

fosse um aparelho de contenção ortodôntica), com fragmentos esterilizados de esmalte e 
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dentina humana. Você deverá aplicar diferentes géis clareadores na superfície desse 

dispositivo (aparelho). Antes do tratamento ser iniciado, a forma de aplicação dos géis será 

minuciosamente explicada e qualquer dúvida será esclarecida. 

Benefícios: Você irá receber, durante 1 ano, avaliação clínica periódica e, se necessário, 

terá direito de realizar tratamentos preventivos, como: profilaxia profissional, raspagem 

supra-gengival, aplicação tópica de flúor e orientação profissional sobre técnicas de 

escovação e manutenção da higiene oral. Além disso, esta pesquisa trará maior 

conhecimento sobre o tema abordado para você e para a comunidade científica em geral. 

Riscos: Não serão provocados danos aos seus dentes pela ação direta dos géis 

clareadores, pois os mesmos serão colocados diretamente em contato apenas com o 

dispositivo palatino (aparelho). O dispositivo (aparelho) será adaptado na sua boca para que 

não provoque nenhuma lesão ou desconforto na sua bochecha, língua, gengiva, lábios e 

dentes. Serão agendadas consultas semanais para que você seja avaliado e questionado 

sobre algum desconforto. Nestas consultas, se constatado algum problema, devidas 

providências serão tomadas, indo desde o alivio do dispositivo à suspensão ou 

encerramento do tratamento. 

Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas 

dos pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em 

nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em 

qualquer forma. 

Prezado(a) Senhor(a): 

• Antes de concordar em participar desta pesquisa é muito importante que você 

compreenda as informações e instruções contidas neste documento.  

• Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes de você decidir 

participar. 

• Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade. 
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Por estar de pleno acordo com o teor do presente termo, assino abaixo o mesmo.  

 

São Paulo, _____de ______________ de 2011. 

 

 

 

 

Assinatura do Voluntário 

 

 

 

Pesquisadora (Helena Burlamaqui Pinheiro) 

 

 

 

Pesquisador (Paulo Eduardo Capel Cardoso) 

  

 


