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RESUMO 

“Avaliação da adesão dental do cimento de ionômero de vidro e resina composta em 
função do tratamento dentinário com agentes clareadores.” 
 

O objetivo desse trabalho foi avaliar ” in vitro” a diferença da força de 

cisalhamento da dentina quando submetida a ação de algumas substâncias 

utilizadas como clareadores dentais  e posteriormente restaurados com cimento de 

ionômero de vidro e resina composta. Utilizou-se  152 terceiros molares  superiores 

hígidos que tiveram suas superfícies palatinas desgastadas e preparadas para 

receber os materiais restauradores  após o tratamento com os agentes 

clareadores.Os dentes foram divididos aleatoriamente em 12 grupos de acordo com 

as condições em teste a  saber: G1: Soro+Resina, G2: Soro+Ionônero de vidro, G3: 

Perborato de Sódio+Soro+Resina, G4: Perborato de Sódio+Soro+Ionônero de vidro, 

G5: Perborato de Sódio+Peróxido de hidrogênio 6%+Resina, G6: Perborato de 

Sódio+Peróxido de hidrogênio 6%+ Ionônero de vidro, G7:  Perborato de Sódio+ 

Peróxido de hidrogênio 35%+Resina, G8: Perborato de Sódio+Peróxido de 

hidrogênio 35%+ Ionônero de vidro, G9: Peróxido de hidrogênio 6%+Resina, G10: 

Peróxido de hidrogênio 6%+ Ionônero de vidro, G11: Peróxido de hidrogênio 

35%+Resina, G12: Peróxido de hidrogênio 35%+ Ionônero de vidro.Ao término das 

restaurações os corpos de prova foram levados à máquina de ensaio universal 

(EMIC) e os resultados obtidos foram analisados através do teste de ANOVA a um 

critério e Tukey para comprovação de possíveis diferenças estatísticas .Por essas 

análises podemos concluir que os materiais restauradores tiveram um 

comportamento equivalente em todos os grupos e as diferenças 

signif icantes ocorreram mais por conta do agente clareador, sendo os 

grupos G1 e G2 aqueles que t iveram melhores resultados ao teste de 

adesividade, onde pode–se observar resultados signif icantes do grupo 

G1,em relação aos G5, G9, G10 e G11.O peróxido de hidrogênio a 6% ou 35% 

gerou os piores resultados de adesividade, melhorados com a associação ao 

perborato de sódio, revelando signif icância estatíst ica do grupo G7 em 

relação aos grupos G9, G10 e G11. 

 

Palavras-chave: Clareamento dental. Peróxido de Hidrogênio. Resina Composta. 

Cimento de Ionômeros de Vidro. 



 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

“Evaluate of the dental bond strength of glass-ionomer cements and 

composite resin in dentin treated with bleaching agents.” 

 

The aim of this study was to evaluate "in vitro” the difference of shear bond strength 

of dentin when subjected to action of some substances used as dental bleaching and 

then restored with glass-ionomer cements and composite resin. We used 152 healthy 

third molars that had their palatal surfaces worn and ready to receive the restorative 

materials after treatment with bleaching agents. The teeth were randomly divided into 

12 groups according to the conditions in testing are: G1: Serum + resin, G2: Serum + 

glass ionomer , G3: sodium perborate + Serum + Resin, G4: sodium perborate + 

Serum + glass ionomer , G5: sodium perborate + Hydrogen Peroxide 6% + Resin, 

G6: perborate of Sodium Hydrogen peroxide 6 +% + glass ionomer , G7: sodium 

perborate + 35% hydrogen peroxide + Resin, G8: sodium perborate + 35% hydrogen 

peroxide + glass ionomer, G9: Hydrogen peroxide 6% + Resin , G10: Hydrogen 

peroxide 6% +  glass ionomer , G11: Hydrogen peroxide 35% + Resin, G12: 

Hydrogen peroxide 35% + glass ionomer .Finely  finish the restorations of the bodies 

of evidence were brought to universal testing machine (EMIC) and results  

obtained and the results were analyzed using the Anova test and a Tukey test for 

evidence of possible statistical differences. For  this analysis we can conclude that 

the restorative materials had an equivalent behavior in all groups, significant 

differences occurred due to the bleaching agent, and the G1 and G2 who fared 

better adhesion to the test, we can observe results significant in the G1, for the G5, 

G9, G10 and G11.The  hydrogen peroxide 6% or 35% yielded the worst results of 

adhesiveness, enhanced with the combination of sodium perborate, showing 

statistical significance in the G7 the groups G9, G10 and G11 

 

.Keywords: Tooth bleaching. Hydrogen Peroxide. Composite Resin. Glass 

Ionomer Cement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A manutenção de dentes sadios, estet icamente agradáveis, se 

constitui hoje em um requisito importante e exigido com bastante 

empenho aos olhos de nossos pacientes. Da mesma forma, 

restaurações cl inicamente perfeitas sob todos os aspectos e 

principalmente imperceptíveis ao menor sorriso, são condições 

indispensáveis ao sucesso de um tratamento e tais prerrogativas 

freqüentemente se consti tuem em uma das prioridades do paciente ao 

procurar um cirurgião dentista. 

Sabemos que um ou vários dentes de um paciente podem 

sofrer alterações de cor em maior ou menos intensidade e inúmeros 

são os fatores, de causa orgânica ou iatrogênica, que levam a essas 

anormalidades. Na maioria dos casos, cabe ao cirurgião dentista a 

solução ou tentat iva de solução do problema. 

Inúmeros são os recursos para modif icar ou altera a cor de um 

dente comprometido esteticamente; técnicas restauradoras bastante 

sof isticadas, facetas de porcelana, elementos isolados de cerâmica ou 

metalo-cerâmica são alguns dos meios que existem afim de solucionar 

alterações cromáticas coronárias. 

Todas elas de um modo geral se traduzem em interações 

invasivas, restauradoras sobre a estrutura dental, pressupondo com 

isto, boas adaptações protéticas cervicais, condição esta que nem 

sempre se consegue. 

O tratamento dos dentes com alteração de cor como uma 

tentativa de preservar a estrutura dental é um procedimento cl inico que 

vem de longos anos, cujos materiais uti l izados evoluíram bastante nos 

dias de hoje, sempre com intuito de oferecer melhores resultados ao 

tratamento e, com certeza, superar alguns inconvenientes que as 

técnicas em si trazem na sua aplicação cl inica. 

As inúmeras substâncias clareadoras empregadas dependem 

da concentração e são, em sua maioria, extremamente agressivas 
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quando uti l izadas isoladamente, em associação com o calor ou quando 

agregadas a outras substâncias. 

Embora esses materiais trouxessem ótimos resultados 

clínicos, pelo seu elevado pH agrediam tecidos moles, esmalte, dentina 

pressupondo com isso, que tal agressão deveria interferir inclusive na 

interface dente–material estét ico restaurador, comprometendo o 

resultado f inal da restauração dental.  

Tit ley; Torneck e Smith (1988) mostraram que substâncias 

clareadoras em contato com o esmalte por 60 minutos o deixa mais 

poroso e Swift Junior; May Junior e Wilder Junior (1998) af irmaram que 

os agentes clareadores interferem na polimerização e adesão dos 

materiais restauradores. 

Tit ley et al (1988) testando adesão da resina composta ao 

esmalte bovino submetido ao clareamento, mostraram que a resistência 

adesiva diminui consideravelmente e que com o passar dos dias pós 

clareamento essa mesma adesão tende a aumentar .  

A modif icação das técnicas procurando torná-las menos 

agressivas sempre foi uma preocupação dos pesquisadores; sabe-se 

inclusive que a alta concentração do peróxido de hidrogênio associado 

ao calor são os dois maiores fatores responsáveis por essa agressão. 

A tentativa de el iminar o calor e diminuir a concentração da 

substância clareadora passou a ser uma constante entre os 

prof issionais da mesma forma se admite a idéia que, reduzindo a 

concentração da substância clareadora e eliminando o calor, a 

agressão ao esmalte e a dentina seria menor ou nula o que de alguma 

forma deveria melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente 

e, consequentemente, maior índice de sucesso no tratamento. 

Baseado nestas observações decidimos testar “in vitro” a 

adesão da resina composta Z100® (3M Brasi l –São Paulo) e do 

ionômero de vidro Vitremer® sobre a estrutura dental quando a mesma 

for tratada com solução f isiológica, peróxido de hidrogênio a 6% e 35% 

puros ou associados ao perborato de sódio. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ETIOLOGIA DAS ALTERAÇÕES CROMÁTICAS DENTAIS 

 

As alterações na cor dos dentes possuem vários fatores etiológicos 

que podem ser intrínsecos ou extrínsecos, ou seja, internos ou externos, 

respectivamente (BARATIERI et al, 2005; DAHL; PALLESEN, 2003). 

 

A pigmentação extrínseca ocorre com o dente já na cavidade oral. 

Está relacionada às manchas superficiais causadas pela ingestão de líquidos 

ou alimentos com corantes fortes que se agregam à superfície do esmalte. A 

princípio podem ser removidos através de higienização dental adequada ou 

profilaxia com substâncias microabrasivas com pirofosfato de cálcio, porém 

nem sempre isso é suficiente (BRANCO, 2006; DAHL; PALLESEN, 2003). 

Algumas drogas como a clorexidina, e o consumo indiscriminado de alimentos 

demasiadamente pigmentados tais como café, chá preto, açaí, vinho tinto, 

sucos artificiais, aliados a uma higienização deficiente pode, segundo alguns 

autores, afetar de maneira significativa a cor dental (JOINER, 2004; TREDWIN; 

SCULLY; BAGAN-SEBASTIAN, 2005). 

 

A pigmentação intrínseca é causada por alterações no interior do 

dente, adquirida ao longo da vida ou congênita. Está diretamente ligada à 

difusão da luz e propriedades de absorção do esmalte e dentina. São causas 

das alterações intrínsecas o uso de antibióticos, hipoplasias, fluorose, 

amelogênese e dentinogênese imperfeitas, traumas dentais, hemorragias intra-

pulpares e o uso de determinados produtos iodados nos tratamentos 

endodônticos (BACHMANN; ZEZELL, 2005; DAHL; PALLESEN, 2003) 

 

Com o passar dos anos nota-se também a modificação na cor dos 

dentes, trata-se de uma alteração fisiológica que ocorre em virtude da 

deposição de dentina secundária, que reduz o tamanho da câmara pulpar ao 

mesmo tempo em que aumenta a camada de dentina do dente. Essa alteração 
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influi diretamente nas consequentes mudanças nas propriedades de absorção 

e espalhamento da luz na estrutura dos tecidos dentais que, com o passar do 

tempo, lhe conferem nova coloração (BACHMANN; ZEZELL, 2005; BRANCO, 

2006). 

 

Conforme o individuo envelhece, seus dentes tendem a tomar cor 

marrom, amarelando cada vez mais. A intensidade da cor da dentina aumenta 

enquanto sua luminosidade diminui, resultando na redução do valor da cor 

geral, ou seja, mais escuros e menos luminosos. A cor da dentina predomina, 

pois o esmalte também tem sua espessura reduzida com o tempo (GASPAR, 

2003). 

 

 

2.2 TÉCNICAS DE CLAREAMENTO DENTAL 

 

O clareamento dental não é um procedimento recente. Há muitas 

técnicas, mas todas basicamente consistem numa reação de oxidoredução, 

pela qual a quantidade de pigmentos removidos é proporcional ao tempo de 

exposição do esmalte ao agente clareador, dentro de limites pré-determinados 

para conservar a integridade do esmalte e polpa dental (BARATIERI, 2005). 

 

Percebe-se que a busca por dentes mais claros é bastante antiga, 

pois já na Grécia antiga era difundida a técnica de clareamento dentário com 

vinagre e abrasivos. Os romanos também desenvolveram um método de 

clareamento que difundiu-se por toda a Europa e foi utilizado até o século XVIII 

e se baseava na aplicação de uréia humana ou animal sobre os dentes. Sabe-

se hoje o porquê da relativa eficácia do produto: a uréia é um dos subprodutos 

do peróxido de carbamida, um dos materiais mais utilizados ainda hoje para 

clareamento dental (FASANARO, 1992; LIN; PITTS; BURGESS, 1998). 

 

Chapple, em 1877, foi o primeiro a relatar o uso do ácido oxálico 

para clareamento em dente sem vitalidade. Dois anos mais tarde, em 1879, Taf 

introduziu o hipoclorito de cálcio com o mesmo objetivo, mesmo ano em que 

Atkinson aplicou uma solução clorada para clarear os dentes, a chamada 
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solução de Labarraque. O peróxido de hidrogênio foi introduzido como agente 

clareador em 1884, por Harlan, que denominou a substância inicialmente de 

dióxido de hidrogênio. Logo surgiu a necessidade de aplicar um agente 

catalisador à reação. As experiências começaram em 1895, com o uso de 

corrente elétrica, entretanto, Rossental, em 1911, propôs para o clareamento 

dental o uso de ondas ultravioletas, que eram menos agressivas às estruturas 

dentárias (BARATIERI et al., 2005; BISPO, 2006). 

 

A partir do século XX o número de técnicas criadas para clarear os 

dentes aumentou bastante, pois aumentaram as pesquisas cujo objetivo era 

criar uma técnica que satisfizesse as exigências estéticas do paciente sem 

prejudicar a integridade do dente. Em 1918, Abbot introduziu o superoxol, 

associado ao calor e luz. Em 1937 foi a vez de Ames, que aplicou peróxido de 

hidrogênio com éter, mas também utilizou calor através de um instrumento 

aquecido. A partir de então o peróxido de hidrogênio tornou-se uma substância 

constante nos procedimentos para clareamento dentário. Em 1966, McInnes 

também usou peróxido de hidrogênio, mas com ácido hidroclorídrico. Zaragoza 

introduziu o clareamento simultâneo das arcadas superior e inferior com 

aplicação de peróxido de hidrogênio a 70% aliado ao calor (BARATIERI et al., 

2005; BISPO, 2006). 

 

O condicionamento com ácido fosfórico 37% previamente ao 

clareamento foi inicialmente sugerido por Jordan, em 1984. Na mesma década, 

em 1987, Feinman reduziu a concentração do peróxido de hidrogênio utilizada 

por Zaragoza para 35% aliado a uma lâmpada de clareamento de alta 

intensidade. Em 1992 a mesma concentração de 35% foi utilizada, mas o 

peróxido de hidrogênio foi aplicado na forma de gel e com ativação dual, ou 

seja, ativação química e com luz visível. Atualmente, o peróxido de hidrogênio 

a 35% em gel ainda é bastante difundido, mas sua ativação se diversificou. São 

utilizados laser de argônio, LEDs, fotopolimerizadores com luz halógena e, 

mais recentemente, a associação entre LEDs com o laser terapêutico. 

 

Inicialmente os agentes clareadores foram comercializados como 

produtos cosméticos em farmácias ou meios de comunicação, entretanto, sua 
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segurança foi questionada devido aos riscos que os radicais livres dos 

peróxidos geram potencializando as alterações celulares (BERRY, 1990). 

Dessa forma, a FDA (1994) reavaliou o produto e passou a considerá-lo não 

mais como cosmético, mas como uma droga. A American Dental Association, 

em 1994, propôs um guia para os cirurgiões dentistas, normatizando o uso dos 

peróxidos, de forma que estes fossem aplicados com maior nível de segurança. 

 

O clareamento dental apresenta alguns efeitos adversos como a 

hipersensibilidade dentinária, devido à elevação da temperatura, responsável 

pela inflamação pulpar. Entretanto, técnicas de clareamento que não utilizam 

fontes de calor ou luz também são responsáveis por reações de sensibilidade 

pulpar (GERLACH; GIBB; SAGEL, 2000). Outros efeitos adversos relatados 

são a degradação, defeito e porosidade no esmalte recentemente clareado 

utilizando microscopia eletrônica (WORSCHECH et al., 2006). 

 

Segundo Rotstein; Lehr e Gedalia (1992) e Spalding (2000) 

constataram que o poder agressivo da solução clareadora, além de atacar e 

modificar a superfície do esmalte e dentina, poderia exercer alguma influência 

nas propriedades físicas dos materiais restauradores e alterar a relação 

amistosa entre restauração e parede cavitária. 

 

 

2.3 AGENTES CLAREADORES 

 

Aparentemente o peróxido de hidrogênio é o agente mais efetivo 

para clarear dentes, podendo ser empregado isoladamente, ativado pelo calor, 

em várias concentrações ou associado ao perborato de sódio. Alguns autores 

acreditam que a solução a 30% de peróxido de hidrogênio (H2O2) em água 

destilada (Peridrol ou Superoxol) constitui potente agente oxidante. O peróxido 

de hidrogênio ou peridrol, geralmente em altas concentrações é usado nos 

clareamentos coronários de dentes despolpados e segundo Gimlin, Schindler 

(1990); Harrington; Natkin (1979) sua aplicação está ocasionalmente associada 

a reabsorções radiculares externas. (GASPAR, 2003; HO; GOERIG, 1989). 
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Pelos efeitos agressivos e possíveis seqüelas já relatado na 

literatura pelo uso do peróxido de hidrogênio em alta concentração, alguns 

autores têm sugerido para técnicas de clareamento, a água ou mesmo o 

peróxido de hidrogênio em 3% ou 6% que associados ao perborato de sódio 

trariam os mesmos resultados que o peróxido de hidrogênio a 30% ou 35%, 

porém sua aplicação demandaria um tempo maior. Tal sugestão parece 

eficiente, razão pela qual a verificação se as substâncias clareadoras de baixa 

concentração interferem na adesão dos materiais estéticos, se tornou 

extremamente oportuna e objeto de vários estudos (BEN-AMAR et al., 1995; 

CARRASCO et al., 2003). 

 

O peróxido de hidrogênio está presente em quase todos os produtos 

para clareamento dental como principal componente ativo. É um potente 

agente oxidante, de baixo peso molecular, cerca de 30g/mol, o que lhe permite 

fácil acesso aos prismas do esmalte. A partir da oxidação, ocorre a formação 

de radicais livres de oxigênio altamente reativos, além de ânions hidroxila. Ao 

entrar em contato com o tecido dentário e devido a sua instabilidade, o 

peróxido de hidrogênio se decompõe nos subprodutos água e oxigênio, sendo 

este último responsável pelo clareamento propriamente dito. A permeabilidade 

estrutural do peróxido de hidrogênio, aliada à sua ação desproteinizante, fazem 

com que essa substância tenha melhor efeito em menor tempo (BARATIERI et 

al., 2005; HAYWOOD, 1992; JOINER, 2004). 

 

Kawamoto e Tsujimoto (2004) afirmam que os agentes clareadores 

penetram através dos túbulos dentinários e essa capacidade de penetração, 

provavelmente, pela sua agressividade altera a estrutura da dentina. O 

peróxido de hidrogênio não altera seus componentes inorgânicos, mas 

influencia no seu componente orgânico. 

 

Sulieman et al. (2004) estudaram a penetração dos agentes 

clareadores no esmalte e na dentina, quantificando-a e relacionando os 

resultados com as mudanças de cor dos elementos dentários. As coroas de 24 

incisivos foram internamente manchadas com solução de chá. Metade dos 

espécimes foi clareada com peróxido de hidrogênio a 35% por 30 minutos e a 
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outra metade permaneceu em água. Metade dos espécimes de cada grupo foi 

seccionada no sentido mésio-distal. A outra metade foi seccionada no sentido 

lábio-palatal. A área manchada foi mensurada através de análise por um 

software. As amostras do grupo clareado seccionadas no sentido mésio-distal 

mostraram um manchamento da ordem de 28,6% a 39.4% da área, e as 

seccionadas no sentido lábio-palatal de 58% a 72%. Os espécimes do grupo 

controle mostraram manchamento de 97% a 100% em ambos os cortes. 

Concluiu-se com isto que o peróxido de hidrogênio penetra na dentina em 

profundidade uniforme  

 

Rotstein; Lehr e Gedalia (1992) observaram que a proporção cálcio 

fosfato da dentina era significantemente reduzida com o uso do peróxido de 

hidrogênio a 30%. Bowles e Ugwuneri (1987) mostraram que uma quantidade 

significante de peróxido de hidrogênio ativada pelo calor está presente na 

câmara pulpar quando é aplicado na superfície vestibular do dente.   
Spalding; Taveira e Assis (2003) realizaram um estudo cuja proposta 

foi avaliar, mediante análise em microscópio eletrônico de varredura, a 

superfície do esmalte dentário após o uso de peróxido de hidrogênio a 35%, 

com e sem peróxido de carbamida. Foram utilizados seis pré-molares 

erupcionados e seis terceiros molares não-erupcionados. Cada dente foi 

fragmentado em quatro partes, das quais apenas três receberam o agente 

clareador, enquanto o quarto fragmento funcionou como controle. O grupo I 

recebeu peróxido de hidrogênio a 35% por 10 minutos seguido da ativação por 

fonte de energia por tempo igual. O grupo II recebeu peróxido de hidrogênio a 

35%, sendo em seguida lavados e imersos em saliva natural, onde 

permaneceram por uma semana. O grupo III recebeu peróxido de hidrogênio a 

35%, logo em seguida permaneceu imerso em saliva por período de 24 horas, 

e depois foi submetido ao clareamento com peróxido de carbamida a 10%, com 

intuito de simular a técnica de clareamento combinada. Os resultados 

demonstraram que os padrões morfológicos da superfície do esmalte dos 

dentes erupcionados e não-erupcionados eram diferentes. Nos dentes não 

erupcionados havia presença de orifícios locais e algumas fissuras tênues. No 

grupo I foi observado aumento da densidade de depressões tanto nos dentes 
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não-erupcionados quanto erupcionados. No grupo II os resultados foram 

mascarados provavelmente pela imersão em saliva, o que levou a formação de 

uma camada de glóbulos cilíndricos calcificados de dentina. No grupo III todos 

os espécimes mostraram textura de superfície lisa. Considerando as 

características morfológicas da superfície do esmalte, o clareamento como 

descrito nesse estudo pode ser considerado seguro para o esmalte.   
Park et al (2004) desenvolveram um trabalho para avaliar os efeitos 

que ocorreram na superfície do esmalte dental bovino. Testaram a redução da 

microdureza e alteração do conteúdo mineral, resultantes da exposição a 

agentes clareadores a base de peróxido de hidrogênio a 30%. Foram utilizados 

incisivos bovinos, sendo esses espécimes levados a um microscópio de força 

atômica (Nanoscope Multimode, Digital Instruments, Santa Barbara, USA) para 

que fossem tomados os dados a serem analisados antes do tratamento 

clareador. Metade dos espécimes foi utilizada como controle, e a outra metade 

submetida ao tratamento clareador propriamente dito. Os espécimes foram 

clareados com peróxido de hidrogênio a 30% por um período contínuo de 120 

horas. A superfície do esmalte foi reavaliada e os resultados demonstraram 

que as bordas dos prismas de esmalte após o tratamento clareador tornaram-

se mais agudas; cavidades ou depressões foram encontradas na superfície do 

esmalte e os valores da microdureza não se mostraram significativamente 

diferentes nos espécimes armazenados em água destilada. Segundo os 

autores, o peróxido de hidrogênio a 30% mostrou-se como um agente 

clareador seguro no que se refere aos efeitos sobre a estrutura dentária apesar 

das pequenas alterações estruturais de superfície.  

 

Titley et al (1991a), verificando a presença dos “Tags” de resina em 

dentes clareados, observou que os mesmos quando presentes eram 

fragmentados, mal definidos e penetravam em menor profundidade nos dentes 

não clareados. Segundo Titlte et al. (1991b) existe uma possível interação 

entre o peróxido de hidrogênio e a resina que se traduz numa inibição do 

processo de polimerização da resina. Tais observações alertam sobre a real 

possibilidade do peróxido de hidrogênio interferir sobre a retenção de materiais 

restauradores pela dentina. 



50 2 Revisão  de  Literatura 

 

 

Cheng et al. (2002) estudando o peróxido de hidrogênio a 30% em 

dentina, verificou seu efeito danoso sobre as propriedades de cisalhamento e 

tração. 

 

Torneck et al. (1991) afirmam que dentes submetidos a clareamento 

diminuem a força de adesão dos materiais significantemente em relação aos 

não clareados, provavelmente pela presença dos resíduos de peróxido de 

hidrogênio, e afirmam também que o uso de ácidos não melhora essa adesão, 

porem a imersão em água solucionaria o problema (TORNECK et al., 1990). 

 

A queda da resistência adesiva em dentes recém clareados seria 

explicada pela ação do oxigênio atmosférico sobre as camadas superficiais dos 

sistemas adesivos das resinas compostas e cimentos resinosos, durante a 

polimerização dos materiais restauradores. Os agentes clareadores liberam 

oxigênio e radicais com função oxidativa mesmo após o término da sessão de 

clareamento e é essa forte liberação de oxigênio que prejudica a resistência 

das ligações adesivas estabelecidas na interface dente/material restaurador 

(BEM-AMAR et al., 1995; FORTUNA et al., 1996; TITLEY et al., 1992). 

 

A realização de restaurações adesivas após 7 dias ou mais, da 

realização do tratamento clareador, aumentaria a resistência adesiva das 

restaurações, possivelmente em função da redução dos radicais oxidativos 

presentes na estrutura dental. O período de espera para realização de 

restaurações adesivas é contraditório, pois alguns autores acreditam que deve 

se esperar no mínimo 15 dias (VAN DER VYVER; LEWIS; MARAIS, 1997), 

outros acreditam ser necessário esperar cerca de 21 dias para que o efeito 

remineralizador da saliva e dos fluoretos possam auxiliar na devolução das 

características da dentina, reduzindo os prejuízos da adesividade do material 

restaurador (ATTIN et al., 2004). Novas aplicações de agentes clareadores, 

posteriormente, podem gerar efeitos adversos no remanescente dental, 

causando diminuição da sua microdureza, e da resistência, com efeito 

cumulativo nas estruturas mineralizadas e nos tecidos moles dos pacientes 
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(BASTING, 2005; FRANCISCHONE, et al., 1990; PINHEIRO JÚNIOR et al., 

1996; TAMES; GRANDO; TAMES, 1998).  

 

O perborato de sódio (Na2[B2(O2)2(OH)4]) é um agente oxidante 

disponível sob a forma de pó. Age como coadjuvante junto ao peróxido de 

hidrogênio, potencializando o efeito clareador. A mistura de ambos forma uma 

pasta espessa, bastante utilizada no clareamento de dentes tratados 

endodonticamente (GASPAR, 2003). É estável enquanto seco, entretanto, na 

presença de ácido, vapor ou água, divide-se formando metaborato de sódio, 

peróxido de hidrogênio e oxigênio nascente. O controle deste agente clareador 

é mais fácil e seguro do que soluções concentradas de peróxido de hidrogênio. 

Diversos estudos tem demonstrado clareamento eficaz comparando misturas 

de perborato de sódio com água destilada ou peróxido de hidrogênio em 

diversas concentrações (PLOTINO et al., 2008). 

 

Basicamente, os processos relacionados ao clareamento dental 

ocorrem por reações de oxidação. O peróxido de hidrogênio age como 

hidrogenador e oxidante liberando oxigênio (radicais livres) na presença de 

enzimas (catalisadores) como a peroxidase e catalase, proporcionando 

efervescência (SULIEMAN; ADDY; REES, 2003). O oxigênio liberado penetra 

nos túbulos dentinários e através do processo de oxidação libera os pigmentos 

cromatógenos por uma ação mecânica de limpeza. Durante o processo inicial 

de clareamento, compostos com anéis de carbono altamente pigmentados, as 

chamadas cadeias carbônicas aromáticas insaturadas, são quebradas em 

moléculas menores e mais claras. Transformam-se em compostos carbônicos 

de cadeias abertas e saturadas, cujos fragmentos podem converter-se em 

radicais mais simples e incolores. No decorrer desses processos o material 

clareador continua ativo. Quando o processo clareador ultrapassa o “ponto de 

saturação”, o branqueamento diminui consideravelmente e o processo 

clareador começa a degradar o arcabouço de carbono das proteínas e outros 

compostos que contenham carbono. É imprescindível saber quando parar o 

clareamento, uma vez que depois de certo momento o preço da perda material 

(friabilidade dental e aumento de porosidade) é maior do que qualquer ganho 

em termos de branqueamento (WHITE et al., 2000). 
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Os efeitos dos agentes clareadores nos tecidos duros foram 

avaliados “in vitro” por Rotstein et al., em 1996. Os autores selecionaram 21 

pré-molares, os quais foram divididos em grupos. Cada grupo experimental foi 

tratado com um agente clareador: peróxido de hidrogênio 30%, perborato de 

sódio, peróxido de carbamida 10%, Nu Smile, Opalescence e DentlBright. 

Como grupo controle foram usadas seis amostras adicionais tratadas com 

solução salina. Cada espécime foi imerso nos respectivos materiais de teste 

seguidos de incubação a 37°C durante sete dias. As amostras foram lavadas e 

secas em temperatura ambiente e então, preparadas para análise histoquímica 

superficial. Os níveis de cálcio, fósforo, enxofre e potássio do esmalte, dentina 

e cemento de cada espécie foi mensurado usando microscopia eletrônica de 

varredura e espectômetro de energia dispersiva. Os resultados indicaram que 

materiais clareadores podem causar alterações nos tecidos duros dentários e 

devem ser usados com cautela. 

 

A reabsorção cervical externa é outro efeito adverso que pode ser 

relacionado a procedimentos de clareamento dentário. Apesar desta 

associação não estar completamente elucidada, Rotstein et al. (1991) já 

demonstraram em cães, através de exames histológico, que agentes 

clareadores como o peróxido de hidrogênio, induzem a ocorrência de 

reabsorção cervical externa. Foram encontradas lesões reabsortivas em 18% 

dos dentes observados mesmo depois de passados 6 meses da aplicação do 

agente clareador. Sabe-se que o peróxido de hidrogênio em altas 

concentrações tem um pH baixo, que poderá ocasionar desnaturação protéica 

e desmineralização, causando um aumento da permeabilidade dentinária na 

região e fazendo com que os gases da reação química do perborato de sódio 

com o peróxido de hidrogênio (técnica mediata) ou do peróxido de hidrogênio 

com calor (técnica imediata) possam chegar até a superfície externa da raiz, 

esses fatores favoreceriam a instalação da reabsorção cervical externa, 

principalmente em dentes que tenham falhas na junção amelocementária, 

propiciando neste caso uma margem de periodonto exposto. (LEWINSTEIN et 

al.; 1994; ROTSTEIN; TOREK; LEWINSTEIN, 1991). 
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A associação com calor aumenta a reatividade do peróxido de 

hidrogênio, e também a permeabilidade dentinária devido ao coeficiente de 

expansão térmico linear da dentina. É possível verificar também um aumento 

das trincas, notadamente nos casos de dentes com histórico de trauma. Essas 

reações podem determinar uma agressão ao periodonto, que responderá por 

meio de uma resposta auto-imune, enviando osteoclastos para eliminarem o 

corpo estranho e isso levará a uma reação localizada de reabsorção externa 

(MACISAAC; HOEN, 1994; ROTSTEIN et al.; 1991). 

 

Aceitando-se a hipótese que a acidez dos agentes clareadores 

seja um dos principais responsáveis pela reabsorção cervical externa, parece 

lógico esperar que a manutenção do pH neutro, ou mais próximo possível da 

neutralidade, levasse à maior dificuldade de instalação de um processo 

inflamatório. Sabe-se que o pH de uma solução de peróxido de hidrogênio a 

30% é ácido e que, o de qualquer solução de perborato de sódio é alcalino 

(ROTSTEIN; FRIEDMAN, 1991).Buscando manter a neutralidade no pH 

periodontal, a mistura do perborato de sódio com a água tem sido 

recomendada para se prevenir ou minimizar a ocorrência de reabsorção 

radicular cervical externa (ARI; ÜNGOR, 2002; WEIGER; KUHN; LOST, 1994). 

 

Os efeitos do peróxido de hidrogênio sobre a superfície do esmalte 

em função do tempo foi analisado por Bitter, em 1992, através de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). A comparação entre o esmalte tratado e o não 

tratado revelou que naquele submetido ao tratamento clareador houve 

mudança superficial e presença de porosidade. A superfície do esmalte 

desenvolveu, em vários níveis, alterações e porosidades e esse grau de 

alteração não foi uniforme e foi influenciado, possivelmente, pela escovação e 

aparente variação na calcificação amelogênica. 

 

Os agentes clareadores tem sua durabilidade bastante reduzida 

devido à sua natureza quimicamente instável, tornando-se também 

extremamente sensíveis às condições de manipulação e armazenamento, além 

de perderem significantemente seu poder de ação com o passar do tempo e 

quando expostas à luz, ao calor e ao ar ambiente; uma solução de peróxido de 
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hidrogênio pode perder 50% do seu poder oxidante em apenas 6 meses (HO; 

GOERIG, 1989). 

 

Segundo White et al. (2000), para acelerar o processo de 

clareamento, preconiza-se o uso do material clareador aliado a uma fonte de 

energia, de modo a estimular a liberação de oxigênio reativo. Nos primeiros 

trabalhos usou-se eletricidade, porém depois os pesquisadores passaram a 

adotar fontes de calor e de luz. A interação entre material clareador e fonte 

luminosa é predominantemente fotoquímica quando os comprimentos de onda 

são curtos, mas essa interação adquire caráter fototérmico quando os 

comprimentos de onda são longos no espectro eletromagnético, como no caso 

das fontes de luz infravermelhas (ZANIN; BRUGNERA JÚNIOR, 2004). 

 

 

2.4 RESINA COMPOSTA 

 

As resinas compostas surgiram como resultado da busca por um 

material restaurador que aliasse também a função estética além da função 

mastigatória. Os achados de Buonocore (1955) e Bowen (1962) foram 

fundamentais para a aceitação e utilização atual das resinas compostas 

associadas às técnicas de hibridização As características das resinas 

compostas estão em constante transformação, inúmeras modificações estão 

sendo realizadas em sua matriz inorgânica, buscando aperfeiçoar esse 

material, de modo a torná-lo o mais próximo do ideal (PEREIRA et al., 2005). 

As resinas compostas apresentam menor desgaste, maior facilidade de 

manuseio e possuem uma grande gama de cores, possibilitando-se alcançar a 

semelhança com a coloração dos dentes humanos anteriores ou posteriores, 

tornando-se praticamente imperceptível após sua aplicação (SANTANA et al., 

2005). 

 

Os compósitos ou resinas compostas são desenvolvidos a partir 

da associação de um polímero de matriz orgânica às partículas de fase 

inorgânica. As fases dispersas (cargas inorgânicas) podem ser o borossilicato 

ou vidro de estrôncio ou zinco, lítio ou bário e o silicato de alumínio ou sílica 
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coloidal dentre outras. As fases contínuas (polímeros da matriz orgânica) mais 

utilizadas são os dimetacrilatos. Os mais utilizados, são o Bis-GMA, UDMA e o 

Bis-EMA, além do TEGDMA, que pode ser associado, visando diminuir e 

controlar a viscosidade dos outros dimetacrilatos. Diferentes concentrações 

destes polímeros proporcionariam diferentes graus de polimerização. A 

algumas resinas compostas, desenvolvidas recentemente, vem sendo 

incorporado o Bis-EMA, minimizando a utilização do TEGDMA (CHAIN, 

RODRIGUES, ANDRIANI, 2002; CRAIG, POWERS, 2004). A maior parte do 

TEGDMA, que era utilizada na resina composta Z100 (3M Co.), foi substituída 

por uma mistura de UDMA e Bis-EMA. O TEGDMA continua sendo utilizado, 

porém, em quantidades menores, com objetivo de se ajustar a viscosidade. Os 

dimetacrilatos UDMA e Bis-EMA possuem maior peso molecular, portanto 

menos ligações duplas por unidade de peso, causando também, impacto na 

medição da viscosidade (MITRA, WU, OLMES, 2003).  
Alguns estudos afirmam que resinas compostas expostas a agentes 

clareadores podem apresentar superfície mais áspera (CRIM, 1992). Sua 

resistência também diminui inicialmente, porém alguns autores acreditam que 

essa resistência é restabelecida após um tempo (CULLEN; NELSON; 

SANDRIK., 1993). A exposição prolongada aos agentes clareadores aumenta a 

erosão superficial da resina, além de reduzir sua resistência à tração 

(BERTONI; BOSCARIOLI, 2005). 

 

Torneck et al., em 1990, avaliaram o efeito do tempo de exposição 

da dentina ao peróxido de hidrogênio na adesão de resinas fotopolimerizadas 

de micropartículas. O estudo foi realizado em 256 dentes bovinos imersos em 

peróxido de hidrogênio a 35% seguido de condicionamento ácido; ou imersos 

em solução salina e condicionamento ácido; ou submetidos a condicionamento 

ácido anteriormente a imersão no peróxido de hidrogênio a 35% e o último 

grupo, similar ao anterior, porém imerso em solução salina. Para cada grupo 

acima descrito, foram utilizados dois tempos de imersão, de 5 e 30 minutos e o 

gel condicionador, foi o ácido fosfórico a 37%. Nesse trabalho, avaliou-se 

também o período de estocagem de 1 e 7 dias dos espécimes em água a 37°C, 

antes da realização dos testes de tração e cisalhamento. Após esse período, 
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foi aplicado o agente adesivo e os dentes montados em um jig próprio, 

contendo uma matriz gelatinosa por onde a resina foi aplicada. Os resultados 

demonstraram significante diminuição na resistência adesiva, nos grupos 

tratados com peróxido de hidrogênio em relação aos grupos imersos em 

solução salina, sendo esta diminuição maior no tempo de 30 minutos. O 

período de estocagem ou o condicionamento a que os espécimes foram 

submetidos não alterou sua adesividade. Um espécime de cada grupo foi 

analisado no microscópio eletrônico de varredura, constatando-se maior 

presença de falhas adesivas na interface esmalte-resina, naqueles dentes 

tratados com peróxido de hidrogênio. Esses locais estavam associados a 

regiões de resina não polimerizadas e com alteração na qualidade do material, 

suspeitando-se que essas mudanças possam ter sido provocadas pela 

presença de resíduos de peróxido de hidrogênio. 

 

Dishman, Covey, Baughan, em 1994, avaliaram os efeitos do 

clareamento realizado com um peróxido de hidrogênio a 25% na resistência 

adesiva da resina ao esmalte. As superfícies vestibulares de 40 terceiros 

molares humanos foram planificadas e submetidas ao tratamento clareador 

com peróxido de hidrogênio a 25% e divididos em quatro grupos. Após o 

condicionamento ácido e a aplicação do sistema adesivo, cilindros de resina 

composta foram confeccionados na superfície exposta do esmalte, em 

diferentes intervalos de tempo após o clareamento. Os procedimentos 

restauradores foram então realizados imediatamente (grupo B), 24 horas 

(grupo C), 1 semana (grupo D) e 1 mês (grupo E) depois do tratamento 

clareador. Todos os espécimes foram armazenados em água destilada a 37ºC 

por 24 horas, previamente ao teste de resistência adesiva ao cisalhamento. A 

adesão da resina ao esmalte condicionado imediatamente após o clareamento 

com peróxido de hidrogênio a 25% resultou em valores significantemente 

reduzidos de resistência adesiva em relação aos demais. A microscopia 

eletrônica de varredura mostrou uma diminuição aparente no número de “tags” 

de resina presentes na interface esmalte-resina no grupo B, quando este foi 

comparado aos demais grupos. Segundo os autores, o provável mecanismo 

dos efeitos do clareamento na resistência adesiva é a inibição da polimerização 

do sistema adesivo. Pode-se observar também que a resistência adesiva 
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retornou aos valores normais depois de 24 horas e permaneceu constante por, 

pelo menos um mês após o clareamento.  

 

Van Der Vyver; Lewis; Marais, em 1997, avaliaram a força de 

adesão da resina Hi-Lite aplicada na superfície do esmalte, imediatamente 

após o clareamento com o peróxido de hidrogênio a 35%, e uma ou duas 

semanas depois da aplicação desse agente clareador. Os resultados 

demonstraram que imediatamente após o clareamento e nos próximos 7 dias 

houve uma significativa diminuição na força de adesão da resina, com 

tendência a melhorar com o passar do tempo. Em função dessa observação 

sugere-se que a restauração com compósitos ou porcelana nesses dentes, se 

necessário, seja realizada pelo menos duas semanas após o término do 

tratamento clareador 

 

Souza Jr. (1999) não encontrou diferença estatisticamente 

significante nos valores de infiltração em restaurações de resina composta e 

sistema adesivo, em dentes previamente clareados com peróxido de hidrogênio 

a 30% associado ao perborato de sódio, na técnica mediata de clareamento 

interno, bem como com o peróxido de carbamida 10% utilizado no clareamento 

externo, em relação ao grupo controle. No entanto, a aplicação do peróxido de 

hidrogênio 30% no interior da câmara pulpar, realizada conforme a técnica 

imediata de clareamento interno permitiu valores maiores de infiltração que 

aqueles onde foram aplicadas as outras técnicas de clareamento.  

 

Kaya; Türkün, em 2003, avaliaram os valores de resistência adesiva 

após o clareamento com diversos agentes clareadores e também o efeito da 

aplicação de diversos antioxidantes na resistência adesiva da resina composta 

à dentina clareada com peróxido de hidrogênio. As faces vestibulares de 90 

pré-molares foram desgastadas até a exposição da superfície dentinária que foi 

polida. Os agentes antioxidantes utilizados foram ascorbato de sódio e 

butihidroxianisol. Os espécimes foram divididos em 9 grupos de acordo com o 

tratamento utilizado: 1- clareamento com peróxido de hidrogênio gel a 35% 

(Peróxido de Hidrogênio gel) (Rembrandt Virtuoso); 2- peróxido de hidrogênio 

gel a 35% + ascorbato de sódio a 10%; 3- peróxido de hidrogênio gel a 35% + 
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butihidroxianisol a 10%; 4- solução de peróxido de hidrogênio a 35% (Peróxido 

de Hidrogênio solução); 5- solução de peróxido de hidrogênio a 35% + 

ascorbato de sódio a 10%; 6- solução de peróxido de hidrogênio a 35%+ 

butihidroxianisol a 10%; 7- peróxido de hidrogênio gel a 35% + imersão em 

saliva artificial por 7 dias; 8- solução de peróxido de hidrogênio a 35% + 

imersão em saliva artificial por 7 dias; 9- nenhum tratamento. Após a aplicação 

do sistema adesivo, um cilindro de resina composta foi confeccionado em todos 

os espécimes. Em todos os grupos, os procedimentos adesivos foram 

realizados 24h após os tratamentos, porém nos grupos 7 e 8 os mesmos foram 

feitos apenas depois de 7 dias. Todos os espécimes foram imersos em água 

destilada a 37ºC por 24h e submetidos ao teste de resistência adesiva ao 

cisalhamento. Os valores de resistência adesiva diminuíram significantemente 

nos grupos clareados quando comparados ao grupo controle. A aplicação do 

ascorbato de sódio a 10% logo após o clareamento foi efetiva em reverter os 

baixos valores de resistência adesiva. Nos espécimes onde este antioxidante 

foi aplicado após o clareamento, os valores de resistência adesiva na dentina 

foram próximos ao dos dentes mantidos em saliva artificial por sete dias. O 

butihidroxianisol não foi efetivo em reverter os valores de resistência adesiva. 

Segundo os autores, a resistência adesiva é significantemente reduzida 

quando a adesão é realizada imediatamente após o clareamento 

 

Em 2004, Teixeira et al., relatam o efeito da postergação do 

procedimento adesivo após o clareamento interno realizado com diferentes 

agentes na resistência ao cisalhamento da interface compósito/ dentina. 

Confeccionou-se 256 fragmentos dentinários bovinos planificados, os quais 

foram previamente submetidos a quatro diferentes tratamentos clareadores: 

perborato de sódio + peróxido de hidrogênio 30%; perborato de sódio + água 

destilada; Peróxido de carbamida 37% e grupo controle usando apenas água, 

sendo estes seguidos pelo armazenamento em saliva artificial por 0, 7, 14 e 21 

dias após o clareamento. Os agentes clareadores inseridos na câmara pulpar 

foram substituídos a cada 7 dias, durante quatro semanas. O teste de 

resistência ao cisalhamento foi realizado em máquina de ensaios universal, 

concluindo se ao fim do estudo que, independentemente do tempo decorrido 

após o clareamento, os valores de resistência adesiva entre resina e dentina 
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foram reduzidos quando se utilizou perborato de sódio associado ao peróxido 

de hidrogênio ou à água. 

 

 

2.5 CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO 

 

O cimento de ionômero de vidro foi estudado inicialmente, por 

Wilson e Kent (1972) e, provavelmente, tal iniciativa se deva a uma avaliação 

feita das características do cimento de silicato e do policarboxilato de zinco. 

Observaram que o primeiro tinha como fundamentos principais a baixa 

alteração dimensional e a presença de flúor, ambos responsáveis pelo 

excelente desempenho do material e o aspecto importante do cimento 

policarboxilato de zinco, envolvia sua alta adesividade à estrutura dentária 

produzida principalmente pelo ácido poliacrílico. Essa particularidade contribuiu 

para o desenvolvimento do ionômero de vidro, um cimento híbrido, 

comprovadamente eficaz e de larga aplicabilidade clínica nos dias atuais. 

 

O cimento de ionômero de vidro pode ser apresentado sob a forma 

de pó e líquido, separados; ou como um pó misturado com água. Basicamente, 

o líquido é uma solução de 47,5% de um copolímero de ácido poliacrilato/ácido 

itacônico na proporção de 2:1 em água, o ácido polialcenóico. Adicionou-se à 

sua composição, além do ácido tartárico, responsável por aumentar o tempo de 

trabalho do material, o ácido itacônico com a finalidade de impedir ou retardar a 

reação química dos ácidos, quando armazenado (NICHOLSON, 1998). 

 

O pó é constituído de partículas vítreas de fluoraluminossilicato de 

cálcio (SiO2—Al2O3—CaF2—Na3AIF6—AIPO4), sendo que vidro de bário ou 

óxido de zinco podem ser adicionados ao pó para aumentar a radiopacidade do 

cimento (NAVARRO; PASCOTTO, 1998). 

 

Desde sua criação vem sendo aperfeiçoado e atualmente é utilizado 

em procedimentos que vão desde cimentação de peças protéticas e bandas 

ortodônticas, forramento de cavidades dentárias, restaurações provisórias ou 

permanentes, preenchimento de restaurações indiretas, selamento de fóssulas 
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e fissuras, até tratamentos endodônticos (BLATT; GOES, 2001; GATEAU; 

SABEK; DAYLEY, 2001). 

 

Além de ser um material bastante biocompatível, tem grande 

capacidade de vedamento marginal, impedindo a penetração bacteriana na 

estrutura dentária. Uma das características mais favoráveis do cimento de 

ionômero de vidro é a liberação e absorção de flúor no meio bucal, o que lhe 

confere potencial anticariogênico (BLATT; GOES, 2001; NASSAN; WATSON, 

1998). 

 

A resistência adesiva do ionômero de vidro é considerada baixa, 

apesar de este ter a capacidade de ligar-se quimicamente às estruturas 

dentárias, principalmente ao esmalte, pois trata-se de uma estrutura mais 

mineralizada e o processo de adesão ocorre devido à ligação química entre os 

grupos carboxílicos dos poliácidos, que são agentes de quelação, do material e 

os íons cálcio do dente. Quando se deseja aumentar a resistência adesiva do 

cimento de ionômero de vidro, indica-se a aplicação de ácido poliacrílico a 

10%, capaz de remover resíduos desfavoráveis à adesão e de modificar a 

energia de superfície, aumentando a capacidade de molhamento e melhorando 

a adaptação do material (DE MUNCK et al., 2005. NASSAN; WATSON, 1998; 

VAN MEERBEEK et al., 2003). 

 

Em 2001, Homewood; Tyas e Woods compararam a resistência 

adesiva ao cisalhamento de “brackets” ortodônticos aderidos ao esmalte 

clareado e não clareado utilizando resina composta ou cimento de ionômero de 

vidro modificado por resina (CIV). Sessenta pré-molares extraídos foram 

divididos em 6 grupos. A adesão ao esmalte foi feita 24h e 14 dias após o 

clareamento. Nos grupos que foram clareados, o gel clareador “Nite Lite” foi 

aplicado diariamente na superfície do esmalte durante 14 dias. Os espécimes 

do grupo controle permaneceram armazenados em condições de umidade a 

37ºC por 14 dias. Após este período, realizaram-se os procedimentos adesivos 

com a resina composta ou com o cimento de ionômero de vidro e os espécimes 

foram armazenados por 24 horas previamente ao teste de resistência adesiva 

ao cisalhamento. Posteriormente aos testes de tração, a superfície dentária e a 
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base do “bracket” foram analisadas sob um microscópio para a avaliação da 

quantidade de material remanescente. Os resultados não mostraram diferenças 

significantes nos valores de resistência adesiva entre os grupos clareados e 

não clareados. Também não foram encontradas diferenças significantes nos 

valores de resistência adesiva da resina ou do CIV após 24h e 14 dias. Porém, 

diferença significante foi observada na quantidade de resina deixada na 

superfície dentária após o descolamento em 24h. Os dentes clareados 

apresentaram menor quantidade de resina aderida à superfície do esmalte 

quando comparados aos não clareados, indicando uma falha adesiva e algum 

efeito desfavorável na adesão, provavelmente em função da presença do 

agente clareador. Os autores concluíram que o clareamento caseiro com o Nite 

Lite não afeta a adesão da resina ou do CIV modificado por resina, utilizados 

para a cimentação dos “brackets” ortodônticos, 24h ou 14 dias após o 

clareamento. Recomendam ainda evitar a cimentação dos “brackets” 

imediatamente após o clareamento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  PPrrooppoossiiççããoo  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Em face ao levantamento bibl iográf ico e a carência de 

informações relat ivas a adesividade de materiais estéticos em função 

do uso de alguns agentes clareadores, nos propusemos a analisar “ in 

vitro” se a aplicação da solução f isiológica e dos agentes clareadores 

peróxido de hidrogênio a 6% e 35%, isoladamente ou associado ao 

perborato de sódio, sobre a dentina ir iam inf luir na adesividade de dois 

materiais restauradores estét icos, a resina composta Z100 e o cimento 

de ionômero de vidro Vitremer®.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  MMaatteerriiaall  ee  MMééttooddooss  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

 

4.1.1 Resina Composta Z100, Adesivo Adper™ Single Bond 2, 

Ácido fosfórico 35% (3M ESPE). 

 

 

A resina utilizada foi a Z100 (3M ESPE), considerada a resina 

composta mais resistente ao desgaste, compressão e fratura. Está disponível 

comercialmente em seringas de 4g de diversas cores (Figura 1).  

O ácido utilizado para condicionamento da dentina e esmalte foi o 

ácido fosfórico 35% (3M ESPE), cujo pH é de aproximadamente 0,6. Ele 

recebe em sua solução um espessante para aumentar sua viscosidade (Figura 

1). 

O adesivo a ser empregado foi o Adper™ Single Bond 2, que 

caracteriza-se por ser um primer e um adesivo unidos em um só frasco, com 

solvente à base de água e álcool. A película formada tem menor espessura, em 

torno de 7µm, resultando em uma melhor adaptação de restaurações indiretas. 

É um sistema adesivo com nanotecnologia, pois contém cargas que 

proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte, com 10% em 

peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5,0nm). (Figura 1). 

 

 

4.1.2 Cimento de Ionômero de Vidro Vitremer® (3M ESPE) 

 

O Vitremer® é um cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina, pois possui em sua fórmula monômeros resinosos como o BIS-GMA, 

que confere ao material propriedades mecânicas mais favoráveis, pois está 

reforçado por uma parte resinosa. Esta parte também permitiu que se 

alcançasse maior tempo de trabalho, pois o material passou a ter tripla presa, 

além da reação ácido-base própria do material e da ativação química, o 
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ionômero de vidro passou a ser fotopolimerizável também. Seu aspecto tornou-

se mais estético e translúcido quando comparado aos cimentos de ionômero de 

vidro convencionais. Libera íons de flúor, é cariostático e bactericida 

(THORTON; RETIEF; BRADLEY, 1986; WILSON, 1990) (Figura 2). O kit 

contém 1 vidro com pó do cimento de ionômero de vidro, um frasco com o 

primer, um com o líquido e um frasco com o gloss. 

 

 

4.1.3 Fotopolimerizador 

 

A fotoativação foi realizada através de um aparelho 

fotopolimerizador de luz halógena Curing Light 2500 (3M) cuja intensidade de 

luz é de 670mW/cm2. A energia luminosa emitida por estes aparelhos varia 

numa extensão de 300 a 1000nm no espectro eletromagnético e inclui energia 

na banda do infravermelho e ultravioleta, ou seja, numa extensão de 

comprimentos de onda tão vasta quanto a da luz branca, sendo muitos destes 

desnecessários ao processo de fotopolimerização (BOSQUIROLI et al., 2006) 

(Figura 3). 

 

 

4.1.4 Luz infravermelha 

 

Para ativar o peróxido de hidrogênio empregou-se o infravermelho 

que consiste em um filamento de tungstênio dentro de um bulbo de vidro que 

contém um gás inerte a baixa pressão; eles emitem tanto radiações 

infravermelhas quanto visíveis com um pico de comprimento de onda em torno 

de 1 µm (Figura 4). 

 

 

4.1.5 Peróxido de hidrogênio 

 
O peróxido de hidrogênio é um líquido transparente, com odor 

característico; é também um forte agente oxidante, cuja decomposição é 
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acelerada pela luz e calor. Sua fórmula química é H2O2 (SCHUMB; 

SATTERFIELD; WENTWORTH, 1955; WALSH, 2000) (Figura 5).  

Não é inflamável, é miscível com água em todas as proporções e 

é, geralmente, vendido como solução aquosa com concentrações entre 5 a 

60% (m/v) diluído em água (MATTOS et al., 2003). Para este trabalho foram 

selecionadas as concentrações de peróxido de hidrogênio a 6% e 35%. 

Frysh et al., em 1995, constataram que há 2 tipos de peróxido de 

hidrogênio, um alcalino e um ácido, sendo o primeiro 2,7 vezes mais efetivo 

que o peróxido de hidrogênio ácido. O agente alcalino possui a vantagem de 

causar menor desmineralização na superfície dental que outros agentes ácidos 

e o peróxido de hidrogênio ácido é mais estável e possui um maior tempo de 

vida. 

 

 

4.1.6 Perborato de Sódio 

 
É um pó branco, inodoro, solúvel em água. Cristaliza-se como 

monoidratado (NaBO3.H2O) ou tetraidratado (NaBO34H2O). O perborato de 

sódio é normalmente utilizado como agente clareador na técnica walking 

bleach. Foi um dos primeiros clareadores utilizados para dentes não-vitais e 

tem sido classificado como um dos meios mais seguros para esta modalidade 

de clareamento (WEIGER; KUHN; LOST, 1994). (Figura 6) 

Quando em contato com um diluente ele sofre hidrólise (quebra 

de molécula) e libera Peróxido de Hidrogênio e Hidróxido de Sódio, este último 

responsável por elevar o pH do produto. A velocidade da reação de hidrólise 

pode ser alterada com a adição de peróxido de hidrogênio proveniente de uma 

fonte externa, deslocando o equilíbrio da reação para reagentes (Perborato) e 

diminuindo a velocidade da hidrólise. Esta redução de velocidade é 

interessante, pois torna o processo de clareamento interno mais brando e 

duradouro e é obtido justamente misturando o Perborato de sódio com a 

solução de Peróxido de Hidrogênio (WEIGER; KUHN; LOST, 1993). 

Para este estudo selecionamos o produto Whiteness Perborato, 

cuja apresentação é um kit contendo um frasco com 10g de Perborato de 
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Sódio, um frasco com 8g Peróxido de Hidrogênio a 20%, uma colher dosadora 

para o pó e o manual de Instruções.  

Apesar do Whiteness® Perborato possuir em seu kit um frasco de 

Peróxido de Hidrogênio a 20%, optamos por obter a pasta clareadora 

misturando o pó de perborato de sódio com soro ou com peróxido de 

hidrogênio a 6% ou 35%.  

 

 

4.1.7 Solução Fisiológica 

 

A solução fisiológica é uma solução de cloreto de sódio a 0,9%, também 

chamada de soro fisiológico. No procedimento de clareamento dos espécimes 

foi usado para remoção dos agentes clareadores ou para preparar a pasta com 

o perborato de sódio. 

 

 

4.2 Seleção dos dentes 

 

Foram selecionados para este estudo 152 dentes terceiros molares 

humanos, extraídos, livres de cáries e aparentemente íntegros. Os dentes eram 

devidamente armazenados em formalina a 10% para evitar crescimento de 

microorganismos, limpos com aparelho de ultrassom e, a seguir, guardados em 

água deionizada, em refrigerador à temperatura de 4°C, até o momento da sua 

utilização. 

] 

 

4.3 Preparo dos espécimes 

 

Os dentes foram inseridos individualmente com a superfície palatina 

para baixo em um anel cilíndrico de silicone (figura 7), obtido a partir de uma 

matriz metálica. Esse anel foi totalmente preenchido com resina epóxica 

(Redelese, São Paulo, SP, Brasil) com baixa liberação de calor durante a 

polimerização. A proporção utilizada da resina foi de 10g da base para 1g de 
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catalisador e utilizou-se para aferir esta proporção uma balança de precisão 

(Onda Científica Ltda. Campinas, São Paulo, Brasil). 

As superfícies palatinas foram desgastadas, até que fosse exposta a 

camada de tecido dentinário (figura 8), em uma politriz elétrica giratória 

refrigerada (Modelo DP-92, fabricada pela Panambra Industrial e Técnica S.A-

São Paulo, SP, Brasil) com lixa de carbeto de silício numeração 80 (Norton-

SP), sob refrigeração constante e abundante (figura 9). Posteriormente esses 

conjuntos foram mantidos em água deionizada e em estufa a 37oC por 7 dias. 

 

 

4.4 Preparo dos Grupos  

 

As amostras foram distribuídas aleatoriamente em 12 grupos e 

distribuídas segundo o tratamento dentinário e o material restaurador utilizado 

(tabela 1). 

Em todos os grupos antes da aplicação do agente clareador as 

superfícies foram lavadas abundantemente com soro fisiológico. Após cada 

tratamento dentinário os espécimes foram armazenados em água destilada a 

37ºC pelo período de 7 dias.. Os grupos ímpares foram restaurados com resina 

e os grupos pares com ionômero de vidro. 

Nos grupos 1 e 2 foi feita irrigação com 5 mL de solução fisiológica 

sobre a superfície dentinária.  

Nos grupos 3 e 4, o perborato de sódio foi associado ao soro e 

deixado sobre a superfície dentinária por 60 minutos.  

Nos grupos 5 e 6, foi feita uma pasta com peróxido de hidrogênio 6% 

e perborato de sódio e aplicada por 60 minutos. 

Nos grupos 7 e 8, foi feita uma pasta com peróxido de hidrogênio 

35% e perborato de sódio, mantida pelo período de 60 minutos sobre a 

superfície dentinária. 

Nos grupos 9 e 10, colocou-se 2 gotas de peróxido de hidrogênio 6% 

foram vertidas sobre a superfície dentinária, permanecendo em contato por 60 
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minutos com a aplicação de luz infravermelha (3 aplicações de 15 minutos com 

intervalo de 5 minutos) (Figura 10). 

Nos grupos 11 e 12, foram colocadas 2 gotas de peróxido de 

hidrogênio 35% sobre a superfície dentinária agindo no local pelo período total 

de 60 minutos com a aplicação de luz infravermelha (3 aplicações de 15 

minutos com intervalo de 5 minutos) (Figura 10).  

 

Tabela 1 – Quantidade de dentes utilizados nos grupos 
experimentais 

GRUPO TRATAMENTO DENTINÁRIO 
NÚMERO DE 

DENTES  

1 Soro+Resina 14 

2 Soro+CIV 14 

3 Perborato de sódio+Soro+Resina 11 

4 Perborato de sódio + Soro+CIV 14 

5 Peróxido de hidrogênio 6% + perborato de 
sódio+ Resina 

14 

6 Peróxido de hidrogênio 6% + perborato de 
sódio+CIV 

15 

7 Peróxido de hidrogênio 35% + perborato de 
sódio+Resina 

11 

8 Peróxido de hidrogênio 35% + perborato de 
sódio+CIV 

14 

9 Peróxido de hidrogênio 6%+Resina 11 

10 Peróxido de hidrogênio 6%+CIV 10 

11 Peróxido de hidrogênio 35%+Resina 10 

12 Peróxido de hidrogênio 35%+CIV 9 

 

No preparo das pastas para clareamento a proporção utilizada foi de 

0,2g de pó do perborato de sódio para 0,06mL, equivalente a 2 gotas, de 

líquido, seja ele, soro ou peróxido de hidrogênio a 6% ou 35% (NÉSPOLI et al., 

2008). 
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Após a aplicação do agente clareador, os espécimes foram 

neutralizados com soro e secos com papel absorvente (Kiss – Santher) 

(MACIEL et al., 1996). Em seguida, em todos os espécimes foi realizado o 

condicionamento da superfície dentinária com ácido fosfórico 35%, durante 15 

segundos (figura 11), e na sequência, lavado por 30 segundos.  

Nos grupos do cimento de ionômero de vidro foi aplicado o primer 

por toda a superfície dentinária com aplicadores descartáveis (KGbrush-

Barueri, SP, Brasil) durante 30 segundos e, na sequência, fotopolimerizado 

(figura 14). Nos espécimes onde seria feita restauração de resina, uma primeira 

camada de adesivo foi aplicada em toda a superfície dentinária com 

aplicadores descartáveis e então fotopolimerizada. Em seguida uma segunda 

camada de adesivo foi aplicada nas mesmas condições anteriores. (figura 12 e 

figura 13).  

A base em resina com o dente incluso foi, na sequência, acoplado a 

um dispositivo (figura 15) que nos permitiu pressioná-la de encontro a uma 

matriz de teflon, cilíndrica, que serve de molde para as restaurações e se divide 

ao meio, devido à existência de um encaixe tipo macho-fêmea (figura 16), a fim 

de possibilitar sua remoção após a colocação do material restaurador em sua 

perfuração central (3,57mm de diâmetro e 2,0mm de altura), situada em uma 

depressão concêntrica (ARAÚJO; AUMUSSEN, 1997). 

As restaurações de resina composta Z100 foram confeccionadas 

sobre as superfícies dentinárias através da técnica incremental em duas 

etapas, na qual a resina é inserida, acomodada e fotopolimerizada na matriz, 

por duas vezes (TURBINO; SANTOS; MATSON, 2000). Na primeira etapa, 

com o auxílio da espátula Thompson no2, foi inserida uma camada de 

aproximadamente 1,5mm de resina, seguida de fotoativação de acordo com as 

instruções do fabricante. Na etapa seguinte foi inserida uma segunda camada 

preenchendo o restante da matriz, realizando-se a fotoativação. 

As restaurações de ionômero de vidro foram confeccionadas da 

mesma forma, após as bases de resina epóxica serem devidamente 

posicionadas sob a matriz no dispositivo; o cimento de ionômero de vidro foi 

manipulado conforme as instruções do fabricante (uma gota de líquido para 

uma medida de pó) e inserido em um incremento único com seringa Centrix® 

na matriz de poliéster e, na sequência, fotopolimerizado. 
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Após a polimerização dos materiais e remoção da matriz obtivemos 

os respectivos corpos de prova que permaneceram numa estufa, armazenados 

em potes de plástico com água destilada em quantidade suficiente para cobri-

los, à temperatura de 37 + 1ºC, pelo período de 7 dias (GARCIA et al., 2004; 

MARTINS et al., 2002; MONDELLI et al., 2003). 

Após esse período os corpos de prova foram então levados à 

máquina de ensaio de cisalhamento (EMIC) (figura 18) pela técnica de laço de 

fio ortodôntico (figuras 19 e 20). 

A máquina de ensaios foi acionada e os dados, no momento da 

ruptura, anotados e devidamente identificados para posterior análise estatística 

(Anexo A).  
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Figura 1 – Adesivo Adper™ Single Bond 2, 

Resina Z100 e ácido fosfórico 35% 
 

 
Figura 2 – Pó do cimento de 

ionômero de vidro,  primer, l íquido e 
gloss.  

 

 

 

Figura 3 - Fotopolimerizador 

 

 
Figura 4 – Luz Infravermelha 

 

   
Figura 5 – Peróxido de hidrogênio 6% e Peróxido de hidrogênio 35% 
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Figura 6 – Perborato de Sódio (Whiteness® perborato) 

 

 

 
Figura 7 – Anéis cil índricos de 

si l icone para confecção das bases 
de resina 

 

 
Figura 8 – Disco confeccionado 

com superfície dentinária exposta 

 

 
Figura 9 – Pol itr iz para desgaste do tecido dentinário e resina epóxica 
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Figura 10 – Apl icação de luz 

infravermelha sobre superfície 
dent inária com agente clareador 

 

 

Figura 12 – Apl icação do adesivo 
 

 
Figura 11 – Condicionamento da superfície 

dentinária com ácido fosfórico 35% 
 
 

 
Figura 13 – Apl icação do primer 

 

 
Figura 14 – Fotopolimerização 
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Figura 15 – Disposit ivo para 

confecção da restauração 

 
Figura 16 – Disposit ivo para 

confecção da restauração 
 

 

 
Figura 17 – Matr iz para inserção do 

material  restaurador 
 

 
Figura 18 – Corpo de prova 

 
Figura 19 – Máquina de ensaio de cisalhamento 
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Figura 20 – Representação esquemática do teste de força de cisalhamento 

 

 
Figura 21 – Esquema lateral  do teste de força de cisalhamento  
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5 RESULTADOS  

 

 

A análise dos resultados obtidos no teste de força de 

cisalhamento permitiu registrar a força de adesão entre superfície 

dentinária e restauração. 

A força necessária para a ruptura dos corpos de prova foi 

registrada em kgf, posteriormente, os resultados foram convert idos 

para a unidade MPa de modo que fosse expressa a tensão de 

cisalhamento de cada espécime. A conversão foi feita uti l izando-se a 

seguinte fórmula: 

 

T=    F _    
       Πr2 

 

Sendo Πr2 uma constante, pois se trata da área do corpo de 

prova, equivalente a 10mm2. F é o valor da força obtida no teste de 

cada espécime, e T é o valor da tensão de cisalhamento. Assim sendo, 

a fórmula empregada é: 

 

T=    F _    
      10

 

 

As médias de cada grupo, em MPa, foram submetidas à 

Análise de Variância (ANOVA),com o objetivo de comparar 2 ou mais 

grupos independentes em relação à média dos valores de força máxima 

(tabela 4). 

Para verif icar a existência de diferença estat isticamente 

signif icante entre os tratamentos, apl icou-se o Teste de Tukey ao nível 

de signif icância de 5% (p<0,05) para todos os grupos avaliados. 

Os valores originais da resistência adesiva dos materiais 

restauradores para cada espécime encontram-se expressos em MPa 

nas tabelas 2 e 2.1.  
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Tabela 2.– Valores obtidos da resistência adesiva entre 
resina/dentina de cada espécime testado 

Espécime Soro Perborato 
Sódio + 

Soro 

Perborato 
Sódio + 
H2O2 6% 

Perborato 
Sódio + 

H2O2 35% 

H2O2 
6% 

H2O2 
35% 

 G1 G3 G5 G7 G9 G11 

1 15,3 10,7 20,0 20,2 9,5 2,1 

2 14,1 22,8 2,9 18,2 1,2 9,8 

3 12,7 3,3 17,3 18,8 9,5 2,6 

4 27,1 15,9 4,7 22,5 0,3 0,9 

5 10,9 7,5 8,3 4,5 15,4 2,7 

6 26,7 6,5 4,1 21,0 1,0 14,6 

7 27,4 6,0 4,7 9,9 4,8 6,5 

8 20,7 28,1 4,5 24,1 7,7 4,6 

9 24,6 7,5 5,9 14,7 2,5 5,1 

10 18,2 5,9 12,0 6,3 9,1 2,5 

11 14,7 5,0 7,2 20,9 0,2  

12 4,2  6,5    

13 2,4  3,3    

14 6,6  12,1    
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Tabela 2.1– Valores obtidos da resistência adesiva entre cimento 
de ionômero de vidro/dentina de cada espécime 
testado 

 

Espécime Soro 
Perborato 

Sódio + 
Soro 

Perborato 
Sódio + 
H2O2 6% 

Perborato 
Sódio + 

H2O2 35% 

H2O2 
6% 

H2O2 
35% 

 G2 G4 G6 G8 G10 G12 

1  19,4 13,5 13,1 19,9 17,3 10,1 

2  16,4 11,0 8,7 16,7 1,5 20,3 

3  16,7 18,4 13,2 11,6 0,7 15,4 

4  16,2 7,7 18,7 4,1 4,1 7,1 

5  17,2 6,2 9,4 3,0 5,9 11,4 

6  14,8 15,6 15,2 11,9 3,9 13,8 

7  20,9 9,5 5,9 7,8 5,4 6,0 

8  12,2 23,8 12,7 12,2 7,1 1,8 

9  20,9 12,5 10,8 23,4 4,7 15,0 

10  8,9 14,5 20,0 13,2 1,4  

11  13,6 9,5 2,9 0,6   

12  2,0 6,4 13,1 12,2   

13  0,4 10,9 6,2 14,2   

14  8,6 0,3 16,8 0,6   

15    0,6    

  
O desvio padrão, o número de amostras e os resultados 

médios ao ensaio mecânico de cisalhamento realizado com todos os 

grupos experimentais estão expressos em MPa na tabela 3. O gráf ico 1 

representa os valores médios de resistência adesiva dos grupos 

experimentais. 
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Tabela 3 – Médias dos valores de resistência adesiva, desvio 
padrão e número de corpos de prova de cada grupo 
testado. 

GRUPO MATERIAL CLAREADOR+ 
RESTAURADOR 

MÉDIA DP N 

G1 Soro+Resina 16,11 8,43 14 

G2 Soro+Ionômero de vidro 13,43 6,43 14 

G3 Perborato de 
Sódio+Soro+Resina 

10,84 8,04 11 

G4 
Perborato de 

Sódio+Soro+Ionômero de 
vidro 

11,41 5,77 14 

G5 
Perborato de Sódio+Peróxido 

de hidrogênio 6%+Resina 8,11 5,32 14 

G6 
Perborato de Sódio+Peróxido 
de hidrogênio 6%+ Ionômero 

de vidro 
11,15 5,60 15 

G7 Perborato de Sódio+Peróxido 
de hidrogênio 35%+Resina 

16,46 6,71 11 

G8 
Perborato de Sódio+Peróxido 

de hidrogênio 35%+ 
Ionômero de vidro 

10,81 6,92 14 

G9 Peróxido de hidrogênio 
6%+Resina 

5,56 5,01 11 

G10 Peróxido de hidrogênio 6%+ 
Ionômero de vidro 

5,20 4,74 10 

G11 
Peróxido de hidrogênio 

35%+Resina 5,14 4,22 10 

G12 Peróxido de hidrogênio 35%+ 
Ionômero de vidro 

11,21 5,65 9 
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Gráfico 1 – Valores médios de resistência adesiva de todos os 
grupos testados  

 

 

A Analise de variância  a um critério (ANOVA) pela tabela 4 , 

mostra uma variação muito grande entre os grupos, não apresentando 

homogeneidade entre eles evidenciando dessa forma a existência de 

diferença signif icante entre os grupos.. 

 

Tabela 4 – Análise de variância a um critério 

 Summary of all effects; design: (dados.sta) 

Effect 
df 

Effect 
MS 

Effect 
df 

Error 
MS 

Error 
F p-level 

1 11 171,7235 135 39,1663 4,38447 0,00001 

 

Pela tabela 5 pode se observar que houve diferenças entre os 

tratamentos real izados. Houve diferença estat ist icamente signif icante 

entre a resistência adesiva do grupo G1 em relação ao G5, G9, G10 e 

G11, assim como a signif icância ocorreu também do grupo G7 em 

relação ao G9, G10 e G11. 
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Tabela 5 – Teste de Tukey para as comparações múltiplas (p<0,05) 

 

Teste Tukey para as 
comparações múltiplas 

 Significância 
p<0,05 

Sumário 

(G1) S+R vs S+I (G2) 0,993 Não ns 

(G1) S+R vs P+S+R (G3) 0,709 Não ns 

(G1) S+R vs P+S+I (G4) 0,703 Não ns 

(G1) S+R vs P+6%+R (G5) 0,035 Sim S 

(G1) S+R vs P+6%+I (G6) 0,625 Não ns 

(G1) S+R vs P+35%+R (G7) 1,0 Não ns 

(G1) S+R vs P+35%+I (G8) 0,520 Não ns 

(G1) S+R vs 6%+R (G9) 0,004 Sim S 

(G1) S+R vs 6%+I (G10) 0,005 Sim S 

(G1) S+R vs 35%+R (G11) 0,005 Sim S 

(G1) S+R vs 35%+I (G12) 0,885 Não ns 

(G2) S+I vs P+S+R (G3) 0,998 Não ns 

(G2) S+I vs P+S+I (G4) 0,999 Não ns 

(G2) S+I vs P+6%+R (G5) 0,513 Não ns 

(G2) S+I vs P+6%+I (G6) 0,998 Não ns 

(G2) S+I vs P+35%+R (G7) 0,993 Não ns 

(G2) S+I vs P+35%+I (G8) 0,995 Não ns 

(G2) S+I vs 6%+R (G9) 0,125 Não ns 

(G2) S+I vs 6%+I (G10) 0,127 Não ns 

(G2) S+I vs 35%+R (G11) 0,120 Não ns 

(G2) S+I vs 35%+I(G12) 1,0 Não ns 
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Tabela 5 (Cont.) – Teste de Tukey para as comparações múltiplas (p<0,05) 

Teste Tukey para as 
comparações múltiplas 

 Significância 
p<0,05 

Sumário 

(G3) P+S+R vs P+S+I (G4) 1,0 Não ns 

(G3)P+S+R vs P+6%+R(G5) 0,997 Não ns 

(G3) P+S+R vs P+6%+I(G6) 1,0 Não ns 

(G3)P+S+R vs P+35%+R(G7) 0,616 Não ns 

(G3)P+S+R vs P+35%+I (G8) 1,0 Não ns 

(G3) P+S+R vs 6%+R (G9) 0,710 Não ns 

(G3) P+S+R vs 6%+I (G10) 0,684 Não ns 

(G3) P+S+R vs 35%+R (G11) 0,669 Não ns 

(G3)P+S+R vs 35%+I (G12) 1,0 Não ns 

(G4) P+S+I vs P+6%+R(G5) 0,964 Não ns 

(G4) P+S+I vs P+6%+I (G6) 1,0 Não ns 

(G4) P+S+I vs P+35%+R (G7) 0,764 Não ns 

(G4) P+S+I vs P+35%+I (G8) 1,0 Não ns 

(G4) P+S+I vs 6%+R (G9) 0,555 Não ns 

(G4) P+S+I vs 6%+I (G10) 0,535 Não ns 

(G4) P+S+I vs 35%+R (G11) 0,519 Não ns 

(G4) P+S+I vs 35%+I (G12) 1,0 Não ns 

(G5) P+6%+R vs P+6%+I (G6) 0,981 Não ns 

(G5) P+6%+R vs P+35%+R (G7) 0,075 Não ns 

(G5) P+6%+R vs P+35%+I (G8) 0,993 Não ns 

(G5)P+6%+R vs 6%+R (G9) 0,999 Não ns 

(G5) P+6%+R vs 6%+I(G10) 0,997 Não ns 

(G5) P+6%+R vs 35%+R(G11) 0,996 Não ns 
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Tabela 5 (Cont.) – Teste de Tukey para as comparações múltiplas  

Teste Tukey para as 
comparações múltiplas 

 Significância 
p<0,05 

Sumário 

(G5) P+6%+R vs 35%+I (G12) 0,996 Não ns 

(G6) P+6%+I vs P+35%+R (G7) 0,701 Não ns 

(G6) P+6%+I vs P+35%+I (G8) 1,0 Não ns 

(G6) P+6%+I vs 6%+R (G9) 0,627 Não ns 

(G6) P+6%+I vs 6%+I (G10) 0,603 Não ns 

(G6) P+6%+I vs 35%+R (G11) 0,587 Não ns 

(G6) P+6%+I vs 35%+I (G12) 1,0 Não ns 

(G7) P+35%+R vs P+35%+I (G8) 0,610 Não ns 

(G7) P+35%+R vs 6%+R(G9) 0,003 Sim S 

(G7) P+35%+R vs 6%+I (G10) 0,003 Sim S 

(G7) P+35%+R vs 35%+R (G11) 0,003 Sim S 

(G7) P+35%+R vs 35%+I (G12) 0,829 Não ns 

(G8) P+35%+I vs 6%+R (G9) 0,716 Não ns 

(G8) P+35%+I vs 6%+I (G10) 0,690 Não ns 

(G8) P+35%+I vs 35%+R (G11) 0,675 Não ns 

(G8) P+35%+I vs 35%+I (G12) 1,0 Não ns 

(G9) 6%+R vs 6%+I (G10) 1,0 Não ns 

(G9) 6%+R vs 35%+R (G11) 1,0 Não ns 

(G9) 6%+R vs 35%+I (G12) 0,751 Não ns 

(G10) 6%+I vs 35%+R (G11) 1,0 Não ns 

(G10) 6%+I vs 35%+I (G12) 0,668 Não ns 

(G11) 35%+R vs 35%+I (G12) 0,653 Não ns 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A recuperação estética dos dentes polpados ou não, com alterações 

coronárias de cor em maior ou menor intensidade, tem despertado cada vez mais o 

interesse dos pacientes. Atualmente, grande impulso tem sido dado às técnicas de 

clareamento e o resultado dessa empreitada tem sido altamente promissor 

(BARATIERI, 2001). Entretanto, apesar da diversidade de técnicas existentes, a 

grande maioria utiliza o peróxido de hidrogênio como agente clareador, em variadas 

concentrações, sozinho ou aliado a outro agente como o perborato de sódio, por 

exemplo. 

Naturalmente, todas as técnicas e materiais aplicados têm suas 

vantagens e seus inconvenientes, cabendo ao profissional saber usá-las da melhor 

maneira possível, aproveitando sempre que possível suas vantagens em detrimento 

de seus inconvenientes. 

Por serem muitos desses materiais clareadores até certo ponto cáusticos, 

em função de suas elevadas concentrações, com certeza seu contato com as 

estruturas dentárias ou mesmo tecidos moles da cavidade bucal pode trazer 

consequências desagradáveis como hipersensibilidade (GERLACH; GIBB; SAGEL, 

2000), pulpite reversível, reabsorção cervical externa (GASPAR, 2003; GIMLIN; 

SCHINDLER, 1990; HARRINGTON; NATKIN, 1979; HO; GOERIG, 1989; 

LEWINSTEIN et al.; 1994; MACISAAC; HOEN, 1994; ROTSTEIN et al. 1996; 

ROTSTEIN; TOREK; LEWINSTEIN, 1991). Um desses inconvenientes que nos 

chama a atenção é a alteração estrutural no esmalte, dentina e cemento com 

diminuição da microdureza e elevação na friabilidade do esmalte (ROTSTEIN et al. 

1992; SPALDING, 2000; WHITE et al., 2000; WORSCHECH et al., 2006). 

Pode se deduzir dessas observações que alterações estruturais em 

esmalte e dentina poderão interferir na relação de contato entre dentina e material 

restaurador de maneira a diminuir sua adesividade à dentina e esmalte (ROTSTEIN 

et al. 1992; SPALDING, 2000). Baseado neste inconveniente do agente clareador, a 

procura de uma substância mais compatível e menos agressiva às estruturas 

dentárias se tornou uma constante. Materiais com as mesmas características, porém 

em concentrações inferiores, ou associados a outras substâncias, passaram a ser 
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usados em clareamentos coronários com perspectivas bastante favoráveis, como 

perborato de sódio e soro fisiológico, aplicados como preventivos aos efeitos 

adversos do peróxido de hidrogênio, porém com efeito clareador mais lento; ou 

ainda o mesmo perborato de sódio misturado ao peróxido de hidrogênio visando 

resultados estéticos mais satisfatórios e minimizando os efeitos adversos do 

peróxido de hidrogênio (ARI; ÜNGOR1, 2002; BEN-AMAR et al., 1995; CARRASCO 

et al., 2003; WEIGER; KUHN; LOST, 1994). Restava saber se as baixas 

concentrações atacariam da mesma forma a superfície do esmalte e da dentina a 

ponto de interferir na relação de contato entre dente e material restaurador. Com 

base nestas observações, optamos por utilizar como agentes clareadores o peróxido 

de hidrogênio, nas concentrações de 6% e 35%, isoladamente, ou aliado ao 

perborato de sódio. Para efeito comparativo também utilizamos a solução fisiológica 

isoladamente ou associada ao perborato de sódio. 

O mecanismo do clareamento dental se efetiva após a dissociação do 

peróxido de hidrogênio em radicais livres reativos, especialmente oxigênio nascente. 

Os agentes clareadores penetram no esmalte e dentina (KAWAMOTO; 

TSUJIMOTO, 2004; SULIEMAN et al., 2004; WHITE et al., 2000) e os radicais livres 

resultantes da dissociação reagem com substâncias que conferem cor escura aos 

dentes e, mediante um processo de oxirredução, a partir da fragmentação da 

molécula original, transformam as substâncias escuras em claras. Essa reação de 

oxirredução, promovida pelos radicais livres, oriundos do material clareador, 

transforma essas substâncias em outros radicais livres que atacam moléculas 

orgânicas para adquirir estabilidade, gerando moléculas menores. Esses radicais 

livres são possivelmente os responsáveis pela redução na adesão dos sistemas 

adesivos, principalmente na polimerização dos monômeros existentes no local 

(BARATIERI et al., 2005; BEM-AMAR et al., 1995; FORTUNA et al., 1996; 

HAYWOOD, 1992; JOINER, 2004; PAIXÃO et al., 1990; TITLEY et al., 1992). 

Alguns trabalhos demonstram que o peróxido de hidrogênio também 

pode reagir com a matéria inorgânica dissolvendo gradualmente a superfície do 

esmalte pela remoção do conteúdo mineral (PARK et al., 2004), outros, entretanto, 

não mostram alterações estatisticamente significantes. Os efeitos sobre os tecidos 

duros dentais, particularmente o esmalte, são controversos e um questionamento 

pertinente seria o motivo de resultados tão diferentes. Segundo Spalding et al. 

(2003) que há uma variação muito grande da morfologia do esmalte dental maduro, 
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com grandes variações regionais e esses achados deveriam ser levados em 

consideração antes da realização de estudos sobre possíveis alterações causadas 

por agentes clareadores (SPALDING; TAVEIRA; ASSIS, 2003).  

O processo restaurador adesivo exige a formação da camada híbrida 

(hibridização) tanto no esmalte quanto na dentina e o contato dos radicais livres 

remanescentes com os monômeros impede ou dificulta a reação de polimerização, 

ou seja, as substâncias remanescentes do material clareador, especialmente do 

peróxido de hidrogênio quando aplicado isoladamente nas estruturas dentais, 

independente da concentração, influenciam negativamente no desempenho clínico 

das restaurações de resinas compostas (ATTIN et al., 2004; BASTING, 2005; 

FRANCISCHONE, et al., 1990; TAMES; GRANDO; TAMES, 1998; TITLEY et al., 

1991a; TITLEY et al., 1991b).  

A agressividade do peróxido de hidrogênio é bem conhecida, 

principalmente em função do seu baixo pH. Rotstein (1993) observou que o peróxido 

de hidrogênio permaneceu ativo na câmara pulpar e nos túbulos dentinários  por 

certo período após o tratamento clareador acreditando com isso que há uma 

interação com certos componentes da dentina dificultando sua remoção. Tanto é 

verdade que há casos de reabsorção externa que se manifestaram alguns anos 

após a execução do clareamento. À medida que se adiciona o perborato de sódio, a 

acidez diminui, aumentando o pH e, consequentemente, reduzindo seu efeito 

cáustico; fator idêntico acontece quando diminuímos sua concentração, como é o 

caso do peróxido de hidrogênio a 3% ou 6% em que o seu efeito agressor é muito 

pequeno ou praticamente nulo a ponto de permitir lavagens em superfícies cruentas 

ou mesmo ter contato manual sem algum perigo (ARI; ÜNGOR, 2002; ROTSTEIN; 

FRIEDMAN, 1991; WEIGER; KUHN; LOST, 1994).  

É importante ressaltar que os dentes permaneceram armazenados em 

água destilada por um período de 7 dias depois de clareados, pois muitos estudos 

demonstraram haver significativa redução na adesividade do material restaurador à 

dentina quando a restauração é realizada imediatamente após o tratamento 

clareador (ATTIN et al., 2004. BASTING, 2005; FRANCISCHONE, et al., 1990; 

PINHEIRO JÚNIOR et al., 1996; TAMES; GRANDO; TAMES, 1998). Nas técnicas de 

clareamento a liberação de oxigeno é responsável pela inibição e prejuízo na 

resistência das ligações adesivas entre o sistema adesivo restaurador, o esmalte e a 

dentina, o que pode ser devidamente contornado se aguardarmos 7 dias após o 



98 6 Discussão 

 

clareamento para a confecção da restauração.(BEN-AMAR, et al., 1995; 

FORTUNA,1996). Fato também constatado por Titley et al. (1988); que 

armazenando os dentes clareados por 7 dias em água destilada a 37ºC verificou 

uma tendência ao aumento da resistência adesiva do material restaurador, ou seja, 

esse período é suficiente para diminuir o efeito do agente clareador sobre a resina 

composta. 

A metodologia empregada por diversos autores relata o uso de dentes 

bovinos (PARK et al., 2004; TEIXEIRA et al., 2004; TORNECK et al., 1990), mas 

dentes humanos foram utilizados pela maioria dos autores pesquisados (DISHMAN; 

COVEY; BAUGHAN, 1994; KAYA; TÜRKÜN, 2003; ROTSTEIN et al., 1996; 

SPALDING; TAVEIRA; ASSIS, 2003; SULIEMAN et al., 2004), principalmente 

molares que foram conservados em solução de cloramina 0,5 ou 1,0 %, solução de 

timol, solução salina fisiológica ou água destilada, como foi aplicado neste estudo. A 

média da resistência da união foi similar em dentina humana e bovina, porém, neste 

estudo optou-se por utilizar 120 terceiros molares humanos hígidos e extraídos. Os 

dentes foram inicialmente armazenados em água deionizada, em refrigerador a 4 ºC; 

de acordo com a I.S.O. T.R. 11405 (1994). 

Para remoção do excesso de água da dentina utilizou-se papel 

absorvente, pois durante a secagem com ar, as forças de tensão de superfície 

causam o colapso das fibras colágenas desmineralizadas, decrescendo em um terço 

o seu volume original e tornando-as impermeáveis (MACIEL et al. 1996). 

No presente estudo em relação ao que se utiliza clinicamente houve 

alterações nas aplicações dos agentes clareadores. As pastas contendo peróxido de 

hidrogênio normalmente são deixadas dentro da câmara pulpar durante 3 dias, 

contudo, visando à padronização do estudo, optou-se pela aplicação do agente 

clareador pelo período de 60 minutos, além do uso da fonte de luz infravermelha 

quando os peróxidos foram aplicados isolados e a não aplicação da luz quando 

foram utilizadas as pastas.  

Os materiais restauradores, como a resina composta Z100 e o cimento 

de ionômero de vidro foram escolhidos por apresentarem grande número de estudo 

sobre sua adesividade, propriedades físicas e resistência ao cisalhamento, bem 

como a forma como são afetadas pelos agentes clareadores (BERTONI; 

BOSCARIOLI, 2005; CRIM, 1992). Estes materiais possuem a propriedade de aderir 

à estrutura dentária, isto implica em evitar cada vez mais o desgaste desnecessário 
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da estrutura dentária e promover melhor vedamento marginal. A resistência adesiva 

entre diferentes tipos de resinas compostas, ou após alguns procedimentos clínicos, 

pode ser avaliada através de alguns ensaios mecânicos, dentre eles, o ensaio 

mecânico de cisalhamento, especialmente importante no estudo das interfaces entre 

dois materiais. A avaliação da resistência ao cisalhamento foi utilizada para 

comparar a capacidade adesiva desses dois materiais restauradores com a dentina 

submetida ou não ao tratamento clareador. Apesar da existência de controvérsias 

sobre a fidelidade ou não dos testes de adesão laboratoriais em busca da 

performance clínica dos materiais, estes mantêm a capacidade muito boa de 

correlação com o desempenho clínico, o que justifica seu uso (CRAIG, POWERS, 

2004). 

Pela tabela 2 e 2.1 pode-se observar que, de modo geral, o peróxido 

de hidrogênio a 6% ou 35%, quando usado isoladamente mostrou os piores 

resultados ao teste de cisalhamento tanto em relação ao ionômero de vidro como 

em resina e que ao associarmos o perborato de sódio, nos dois materiais 

restauradores, a resistência adesiva foi maior, ou seja, houve melhora na relação 

entre material restaurador e estrutura dentária. Na sequência a essas observações é 

possível notar que o soro isoladamente mostrou os melhores resultados de tração, 

fato este que evidencia uma condição importante e já comentada antes, o material 

não atacando a superfície dental não interfere na adesividade do material 

restaurador à estrutura dental.  

Em relação ao material restaurador, a média geral ao teste de 

cisalhamento (tabela 3) mostrou resultados estatisticamente insignificantes, com 

alternância de eficiência de ionômero de vidro ou resina, independente da solução 

clareadora empregada (tabela 5). 

Interessante notar na tabela 5 que, entre os grupos onde houve 

significância estatística, o material restaurador empregado foi a resina, nos levando 

a supor com isto que o material é mais sensível a alterações estruturais do esmalte 

e dentina, possivelmente pela ação do oxigênio liberado pelos agentes clareadores 

(BEM-AMAR et al., 1995; FORTUNA et al., 1996; TITLEY et al., 1992). 

Provavelmente, a ligeira descalcificação da superfície dentária pelo agente clareador 

faz com que a resina penetre com maior intensidade nessa área porosa, porém a 

fragilidade superficial da estrutura se torna uma constante, deslocando o material 

restaurador com maior facilidade. 
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Contrariamente a estas observações, pelo que se pode observar em 

alguns resultados positivos do peróxido de hidrogênio 35%, essa ligeira 

descalcificação da superfície dentinária possibilita de alguma forma uma maior 

penetração do material restaurador em dentina, podendo em alguns casos 

proporcionar uma resistência maior ao deslocamento. 

Em relação ao ionômero é interessante observar também que, a partir 

do grupo G10 em direção ao grupo G2, há um aumento dos valores de resistência a 

tração por cisalhamento, confirmando as observações de que quanto menor a 

agressão às estruturas dentárias, maior a resistência à tração por cisalhamento do 

material restaurador. 

A influência negativa do peróxido de hidrogênio, a 6% ou 35%, sobre o 

desempenho clínico das resinas compostas pode ser percebida no gráfico 1 de 

valores médios de resistência adesiva, onde se evidenciou diferença 

estatisticamente significante entre o grupo G1 (soro+resina) em relação aos grupos 

G5 (perborato de sódio+peróxido de hidrogênio 6% + resina), G9 (peróxido de 

hidrogênio 6% + resina), G10 (peróxido de hidrogênio 6% + CIV) e G11 (peróxido de 

hidrogênio 35% + resina), as quais se equivalem estatisticamente. 

Da mesma forma a suposta diluição do peróxido de hidrogênio pelo 

perborato no grupo G7 (perborato de sódio + peróxido de hidrogênio 35% + resina) 

em que se supunha queda na resistência adesiva da restauração na realidade não 

aconteceu,inclusive igualando estatisticamente à solução fisiológica  e sendo , desta 

forma, significante em relação aos grupos G9, G10, G11. 

Do ponto de vista estatístico é interessante observar as diferenças 

significantes ou não entre os grupos, porém do ponto de vista biológico, a opção de 

escolha deveria cair sempre em cima daquele numericamente melhor, independente 

da análise. 

A inconstância de alguns dados em relação ao efeito das soluções 

clareadoras sobre as estruturas dentinárias não encerra a questão e nos estimula a 

procurar novas soluções alternativas que tragam resultados positivos em relação às 

alterações coronárias de cor e não agridam as estrutura dentaria de forma a interferir 

no processo restaurador estético do dente envolvido. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com a metodologia empregada e resultados 

obtidos, julgamos válido concluir:   

 -A solução f isiológica (grupos G1 e G2) teve o melhor 

comportamento ao teste de adesividade e o G1 foi signif icante em 

relação aos grupos G5, G9, G10 e G11, que se equivaleram entre 

si; e ao ser associada ao perborato de sódio manteve bom nível de 

retenção durante os testes sem signif icância em relação aos demais 

grupos. 

 -Peróxido de hidrogênio a 6% não foi estat ist icamente melhor do 

que o peróxido de hidrogênio a 35% em relação ao teste de 

cisalhamento e ambas concentrações mostraram os piores 

resultados de adesividade. 

 -A associação do perborato de sódio ao peróxido de hidrogênio 

melhorou as qualidades retentivas das “restaurações”, mostrando 

inclusive, signif icância estatíst ica do grupo G7 em relação aos 

grupos G9, G10 e G11. 

 -Os materiais restauradores t iveram um comportamento equivalente 

em todos os grupos, sendo que as diferenças entre os grupos 

possivelmente ocorreram mais em função dos agentes clareadores 

uti l izados 
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Anexo A – Carta de aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo B – Modelo de instrumento de doação de dentes  

 

Nome:                   . 
Data de Nascimento:       /     /         Local de Nascimento:                   UF:       . 
RG nº:                                              CPF nº:       . 
Endereço (Rua ou Av., nº e compl): ______________________________________ 
Cidade:                                       UF:     CEP: ___________________ 
Telefones para contato: (   )                    E-mail: _____________________________ 
 

 

DECLARAÇÃO  

Declaro ter sido esclarecido sobre quais os motivos que levaram a necessidade de 

remoção do(s) dente(s)                 (código) – por razões       

                                            - e concordo que os mesmos sejam utilizados na 

pesquisa de título “Avaliação da adesão dental do cimento de ionômero de vidro 

Vitremer e resina composta Z 100 em função do tratamento dentinário com 

agentes clareadores" - que objetiva avaliar comparativamente “in vitro”  

Fui ainda esclarecido pelo pesquisador que minha identidade não será divulgada por 

qualquer meio e que o material recolhido será utilizado unicamente para a presente 

pesquisa. 

 

 

Bauru,           de                            de 200__  

 

 

 

Assinatura _____________________________ 
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Anexo C – Grupo 1 (Soro + Resina) 
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Anexo D – Grupo 2 (Soro + CIV) 

 

 

 



122 Anexo    

 

Anexo E – Grupo 3 (Perborato + Soro + Resina) 
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Anexo F – Grupo 4 (Perborato + Soro + CIV) 
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Anexo G – Grupo 5 (Perborato + Peróxido 6% + Resina) 
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Anexo H – Grupo 6 (Perborato + Peróxido 6% + CIV) 
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Anexo I – Grupo 7 (Perborato + Peróxido 35% + Resina) 
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Anexo J – Grupo 8 (Perborato + Peróxido 35% + CIV) 
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Anexo K – Grupo 9 (Peróxido 6% + Resina) 
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Anexo L – Grupo 10 (Peróxido 6% + CIV) 
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Anexo M – Grupo 11 (Peróxido 35% + Resina) 
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Anexo N – Grupo 12 (Peróxido 35% + CIV) 
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