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RESUMO 

 

Este estudo “in vitro” avaliou o efeito do bicarbonato de sódio 10% (BS) e do hidrogel 

de ascorbato de sódio 10% (AS) na resistência adesiva à microtração de uma resina 

composta unida à superfície de esmalte bovino clareado com peróxido de hidrogênio 

35% (PH). Cento e vinte superfícies de esmalte vestibular com dimensões de 

4mmX4mm de incisivos bovinos foram planificadas e separadas em cinco grupos: C 

- não clareado e restaurado; OI - clareado com PH e restaurado imediatamente; O7 - 

clareado com PH, armazenado por 7 dias em água destilada e restaurado; OBS - 

clareado com PH, BS 10% durante 5 min e restaurado; OAS - clareado com PH, AS 

10% durante 15 min e restaurado. O gel de PH (Total Blanc Office, Nova DFL) foi 

aplicado duas vezes de 20 minutos em cada espécime e as restaurações foram 

confeccionadas com sistema adesivo restaurador (Natural Bond DE + Natural Look, 

Nova DFL). Após uma semana, os espécimes foram seccionados para obtenção de 

palitos com 1,00 mm2 de área média e submetidos ao teste de microtração em 

máquina de teste universal a 0,5mm/min, imediatamente e após 6 meses. As falhas 

foram avaliadas em estereomicroscópio digital (200x) e classificadas em: adesiva, 

coesiva em esmalte, coesiva em resina e mista. Os dados foram analisados por 

ANOVA a dois critérios e teste de Tukey para comparações múltiplas (p<0,05). Os 

valores médios de resistência adesiva (MPa ± DP; imediatamente / 6 meses) foram: 

C (24,22 ± 7,74 Ba / 20,13 ± 6,43 BCa); OI (18,29 ± 5,88 Ca / 25,85 ± 5,23 Ab); O7 

(40,88 ± 7,95 Aa / 24,61 ± 7,83 ABb); OBS (19,95 ± 5,67 BCa / 15,94 ± 5,57 CDa); 

OAS (24,43 ± 6,43 Ba / 13,69 ± 5,58 Db). Das estratégias antioxidantes avaliadas 

após 7 dias, os grupos OAS e OBS não diferiram estatisticamente do grupo C, nem 

OBS diferiu estatisticamente do grupo OI. Nesse período de avaliação, somente o 

grupo O7 apresentou diferença significativa em relação aos demais grupos. Após 6 

meses de envelhecimento, apenas O7 e OBS apresentaram desempenho 

semelhante estatisticamente ao grupo C. O percentual de falhas (7 dias / 6 meses) 

foi: adesiva (65,26% / 67,06%); coesiva em esmalte (14,74% / 24,71%); coesiva em 

resina (1,58% / 2,35%); mista (18,42% / 5,88%). Em função dos resultados 

apresentados, a estratégia mais segura é aguardar 7 dias após o clareamento para 

a realização de restaurações adesivas. Quando não for possível aguardar este 

tempo, a aplicação de bicarbonato de sódio 10% por 5 minutos sobre o esmalte 

clareado deve ser feita. 

 

Palavras-chave: Esmalte dentário. Clareamento dental. Peróxido de hidrogênio. 

Antioxidantes. Bicarbonato de sódio. Resistência à tração.  
  



 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Effect of antioxidants on bleached enamel microtens ile bond strength after 7 
days and 6 months storage 

 
 This "in vitro" study evaluated the effect of 10% sodium bicarbonate (SB) and 

10% sodium ascorbate (SA) hydrogel on the composite resin microtensile bond 

strength of bleached bovine enamel with 35% hydrogen peroxide (HP). One hundred 

and twenty buccal enamel surfaces with dimensions of 4mmX4mm of bovine incisors 

were flattened and separated into five groups: C - not bleached and restored, OI - 

bleached with HP and immediately restored; O7 - bleached with HP, stored for 7 

days in distilled water and restored; OBS - bleached with HP, 10% SB for 5 min and 

restored; OAS - bleached with HP, 10% SA for 15 min and restored. HP gel (Total 

Blanc Office, Nova DFL) was applied twice for 20 minutes on each specimen and the 

restorations were performed with an adhesive restorative system (Natural Bond DE + 

Natural Look, Nova DFL). After a week, the specimens were sectioned into sticks 

with a 1.00 mm2 average area and submitted to a microtensile test in a universal 

testing machine at 0.5 mm/min, immediately and after 6 months. The failures were 

evaluated in a digital stereoscope (200x) and classified as: adhesive, cohesive in 

enamel, cohesive in resin and mixed. Data was analyzed by two-way ANOVA and 

Tukey's test for multiple comparisons (p <0.05). The average values of the bond 

strength (MPa ± SD; immediately / 6 months) were: C (24.22 ± 7.74 Ba / 20.13 ± 6.43 

BCa) OI (18.29 ± 5.88 Ca / 25.85 ± 5.23 Ab); O7 (40.88 ± 7.95 Aa / 24.61 ± 7.83 

ABb), OBS (19.95 ± 5.67 BCa / 15.94 ± 5.57 CDa), OAS (24.43 ± 6.43 Ba / 13.69 ± 

5.58 Db). Among the antioxidant strategies evaluated after 7 days, the OAS and OBS 

groups did not differ from group C and neither OBS group differed from the OI group. 

In the same evaluation period, only the O7 group presented a significant difference 

compared to the other groups. After 6 months of aging, only the O7 and OBS groups 

performed statistically similar to group C. The percentage of failures (7 days / 6 

months) was: adhesive (65.26% / 67.06%); cohesive in enamel (14.74% / 24.71%); 

cohesive in resin (1.58% / 2.35%); mixed (18.42% / 5.88%). According to the results 

presented, the safety strategy is waiting 7 days after bleaching for the adhesive 

restorative procedures. When this waiting period is not possible, 10% sodium 

bicarbonate should be applied for 5 minutes on the bleached enamel. 

 

Key words: Dental enamel. Tooth bleaching. Hydrogen peroxide. Antioxidants.  

Sodium bicarbonate. Tensile strength. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos problemas mais comuns em Odontologia relacionados à estética é a 

pigmentação ou escurecimento dentário, que apresenta como opção de tratamento 

conservador o clareamento (ARCARI et al. 2007; BITTENCOURT et al. 2010). 

Os mecanismos de ação dos agentes clareadores não estão completamente 

esclarecidos (KIHN, 2007; MINOUX; SERFATY, 2008). No entanto, sabe-se que o 

clareamento é baseado em uma reação de oxidação complexa em que radicais 

livres de oxigênio, devido ao seu baixo peso molecular, conseguem infiltrar-se 

através do esmalte e dentina (HAYWOOD; HEYMANN,1989; GREGUS; KLAASSEN, 

1995; SULIEMAN, 2008; MINOUX; SERFATY, 2008). Esta reação só é possível 

porque os tecidos duros da estrutura dentária são permeáveis aos agentes 

clareadores (MC EVOY, 1989; BITTENCOURT et al. 2010) que reagem com os 

pigmentos promovendo a abertura de seus anéis de carbono, transformando-os em 

cadeias intermediárias mais claras (HAYWOOD; HEYMANN,1989; JOINER, 2006; 

JOINER, 2007). 

Nas técnicas de clareamento, há uma variação no tipo de agente clareador e 

velocidade do processo, porém todas as técnicas têm em comum a liberação de 

oxigênio como ponto principal da reação (JOINER, 2007; KIHN, 2007). 

Após o procedimento clareador, os profissionais frequentemente necessitam 

substituir restaurações anteriores antigas, uma vez que sua cor não se altera com o 

clareamento. Dessa forma, a interação do procedimento clareador com outros 

tratamentos dentários, especialmente as restaurações adesivas, deve ser 

considerada (BITTENCOURT et al., 2010). Vale ressaltar que o comportamento 

destas, idealmente, deve ser semelhante ao das restaurações em resina composta 

realizadas sobre esmalte, que apresentam excelente desempenho clínico, sendo 

mais estáveis e duradouras ao longo dos anos (YOSHIDA et al., 2004; DE MUNCK 

et al., 2005).    

Acredita-se que o oxigênio residual permanece na superfície dentária ou até 

mesmo no interior da estrutura após o clareamento. Dessa forma, a polimerização 

dos monômeros resinosos pode ser inibida pela presença do oxigênio, prejudicando 

o selamento marginal e promovendo o início do processo de microinfiltração 
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marginal e na redução da resistência adesiva das restaurações (DISHMAN; COVEY; 

BAUGHAN, 1994; MURAGUCHI et al. 2007; BITTENCOURT et al. 2010).  

Contudo, com o passar do tempo, o oxigênio residual lentamente se dissipa à 

medida em que a reação de oxidação termina. Desta forma, a abordagem geral é 

adiar qualquer procedimento restaurador adesivo por um tempo após o clareamento, 

já que a redução da resistência adesiva apresenta caráter temporário. O intervalo de 

tempo para serem realizados os procedimentos restauradores após o clareamento, 

segundo a literatura, pode variar de 24 h a 4 semanas (TITLEY; TORNECK; RUSE 

1992; DISHMAN; COVEY; BAUGHAN, 1994; CAVALLI et al. 2001; MURAGUCHI et 

al. 2007; GÖKÇE et al., 2008; BITTENCOURT et al. 2010). 

Com o objetivo de diminuir esse intervalo de tempo, encontram-se na 

literatura outras técnicas para solucionar esses problemas na resistência adesiva 

aos dentes clareados. Cvitko et al. (1991) propuseram a remoção do esmalte 

superficial, Barghi e Godwin (1994) trataram o esmalte clareado com álcool antes da 

restauração, enquanto Kalili et al.(1991) e Sung et al. (1999) sugeriram o uso de 

adesivos com solventes orgânicos. 

Os produtos antioxidantes, ou seja, que teriam a ação de remover ou reduzir 

o oxigênio residual, se configuram como uma estratégia interessante (LAI et al. 

2001; SASAKI; FLÓRIO; BASTING, 2009; GARRIDO, 2011). O ascorbato de sódio é 

um dos agentes antioxidantes mais investigados, entretanto, apesar de sua 

eficiência (KIMYAI; VALIZADEH, 2006; GÖKÇE et al., 2008; KAYA; TÜRKÜN; 

ARICI, 2008; LAI et al. 2001; GARRIDO 2011; KHOROUSHI; AGHELINEJAD, 2011), 

ainda há controvérsias de sua ação (SASAKI; FLÓRIO; BASTING, 2009). Garrido 

(2011) sugere que esta substância seria capaz de melhorar a resistência adesiva, 

apesar de não recuperá-la totalmente. 

Outra solução antioxidante que vem sendo testada é o bicarbonato de sódio 

10%. Tostes (2010) apontou o uso da solução de bicarbonato de sódio 10% como 

uma possível alternativa de tratamento prévio à restauração em dentes clareados, 

devendo ser objeto de mais estudos. 

 Como existem poucas pesquisas que comprovam o poder antioxidante da 

solução de bicarbonato de sódio 10%, este trabalho teve como objetivo avaliar a 

ação dessa solução, aplicada durante 5 minutos previamente ao procedimento 

restaurador, em dentes clareados com peróxido de hidrogênio 35%. Além disso, 

levando em consideração o levantamento bibliográfico a respeito do hidrogel de 
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ascorbato de sódio 10%, este também foi avaliado para fins comparativos entre as 

duas substâncias. A resistência adesiva dos espécimes foi avaliada por testes de 

microtração em dois períodos: após 7 dias e 6 meses. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Histórico do clareamento 

 

Há mais de um século, foram desenvolvidos os primeiros estudos sobre 

clareamento, que sugeriam que íons cloro seriam responsáveis pela eliminação de 

manchas na estrutura dentária de dentes despolpados (DWINELLE, 1850). Com o 

decorrer dos anos, inúmeras pesquisas foram realizadas testando o efeito clareador 

de diferentes substâncias como o ácido oxálico, doióxido de hidrogênio, ácido 

clorídrico, peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio (HOWELL, 1980). 

Com o intuito de acelerar a reação química do clareamento através de uma 

fonte de calor, alguns autores ativaram o peróxido de hidrogênio com um 

instrumento aquecido, idealizando a técnica de clareamento em consultório para 

dentes vitais (ABBOT, 1918; AMES, 1937). 

A técnica de clareamento caseiro foi introduzida inicialmente em dentes 

despolpados e preconizava uso do perborato de sódio misturado com água no 

interior da câmara pulpar (SPASSER, 1961). Para dentes vitais, a técnica foi 

primeiramente descrita por um ortodontista, que ao prescrever bochechos à base de 

peróxido de carbamida (Glyoxide) observou que esta solução além do poder 

antisséptico tinha um efeito clareador. Contudo, a técnica caseira só foi 

mundialmente aceita depois da publicação dos estudos de Haywood e Heyman 

(1989) que aplicaram peróxido de carbamida 10% em moldeiras individualizadas 

para uso noturno. Essa técnica ficou conhecida como “vital guard bleaching 

technique”. 

Apesar de ser utilizada desde 1900, a técnica de clareamento em consultório 

foi modificada em 1991 com a introdução de géis de peróxido de hidrogênio 35% 

ativados por fontes de luz, eliminando o uso de instrumentos aquecidos para 

acelerar a reação (SULIEMAN, 2008).  

Atualmente, ambas as técnicas continuam a ser utilizadas e podem inclusive 

ser associadas para intensificar os resultados. O peróxido de hidrogênio apresenta 

concentrações que variam de 10 a 38% e geralmente é utilizado na técnica em 

consultório, seja associado ou não a uma fonte de luz. Já o peróxido de carbamida, 
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normalmente é utilizado na técnica caseira em concentrações mais baixas em torno 

de 10 a 22% (JOINER, 2007; KIHN, 2007; GÖKÇE et al. 2008). Independente da 

técnica utilizada, o efeito clareador esperado deve ser o mesmo (MONDELLI et al., 

2012).  

 

 

2.2 Reação química do clareamento 

 

Os primeiros relatos a respeito da reação do clareamento foram descritos por 

Kirk (1889), que afirmou que o sucesso do clareamento estava atrelado à quebra de 

pigmentos através de um agente químico. Classificou o agente clareador em 

oxidante quando os pigmentos eram destruídos pela remoção do hidrogênio e em 

redutor quando o oxigênio era removido. Dentre as substâncias oxidantes, citou o 

peróxido de hidrogênio, cloro e o permanganato de potássio reduzido pelo ácido 

oxálico.  

O peróxido de hidrogênio vem sendo aplicado com sucesso na Odontologia 

ao longo dos anos, contudo o seu mecanismo de ação no clareamento ainda não foi 

completamente elucidado (KIHN, 2007; MINOUX; SERFATY, 2008). Além disso, 

existem controvérsias em relação a sua efetividade quando associado às condições 

do meio, como pH, temperatura, presença de alguns íons, ativação com luz visível e 

luz ultravioleta (YOUNG et al., 2012). 

Por apresentar alto poder oxidante, o peróxido de hidrogênio em meio alcalino 

se dissocia, formando radicais livres tais como ânions de perhidroxila (GREGUS; 

KLAASSEN, 1995; SULIEMAN, 2008; MINOUX; SERFATY, 2008). Em outras 

situações, novos radicais livres podem ser originados por clivagem homolítica do 

peróxido de hidrogênio, seja pela ruptura da ligação O-H ou da O-O, dando origem 

às moléculas instáveis de H+ + OOH- e 2OH- (hidroxila), respectivamente (COTTON; 

WILKINSON, 1972; GREGUS; KLAASSEN, 1995). Quando a reação de clareamento 

é iniciada fotoquimicamente pelo uso de luz ou laser, a quantidade destes radicais 

livres é ainda maior (KASHIMA-TANAKA, 2003). 

Por serem instáveis, essas moléculas atuam na quebra de ligações duplas de 

carbono nas longas cadeias orgânicas dos pigmentos, resultando em cadeias 

menores (JOINER, 2006; JOINER, 2007). Uma vez que os pigmentos apresentam 

seu tamanho reduzido, estes podem ser eliminados através da estrutura dentária ou 
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então passam absorver uma menor quantidade de luz, aparentando mais claros 

(DAHL; PALLESEN, 2003).  

Já em relação ao peróxido de carbamida, este nada mais é que uma 

associação do peróxido de hidrogênio à ureia. Trata-se de uma ligação fraca e, uma 

vez em meio aquoso, o peróxido de carbamida é quebrado e libera radicais livres 

capazes de infiltrar-se tanto pelo esmalte como pela dentina produzindo o efeito do 

clareamento (SULIEMAN, 2008). A uréia pode ainda ser decomposta em dióxido de 

carbono e amônia, elevando o pH do meio (BUDAVARI et al., 1989; DAHL; 

PALLESEN, 2003) . Em meio básico, uma menor quantidade de energia de ativação 

se faz necessária para a formação de radicais livres, tornando assim a velocidade da 

reação mais rápida e com resultados mais satisfatórios quando comparados aos 

obtidos em meio ácido (COTTON; WILKINSON, 1972; SUN, 2000; SULIEMAN, 

2008). 

Atualmente, novas técnicas e produtos vêm sendo desenvolvidos (HIRATA, 

2011), contudo, o sucesso do clareamento depende principalmente da concentração 

do agente clareador e da sua capacidade em quebrar as moléculas cromatogênicas 

orgânicas (DAHL; PALLESEN, 2003). Isto só é possível devido à permeabilidade 

das estruturas dentárias, que permitem que o gel clareador, de baixo peso 

molecular, se infiltre no interior do esmalte e da dentina (MC EVOY, 1989; 

BITTENCOURT et al., 2010). Além disso, o tempo e o número de sessões em que 

os dentes escurecidos foram expostos ao gel clareador, bem como tipo de alteração 

cromática, cor inicial do dente e idade do sujeito influenciam no resultado final do 

clareamento (DAHL; PALLESEN, 2003; KIHN, 2007). 

 

 

2.3 Durabilidade das restaurações adesivas em esmal te  

 

Atualmente, a maior deficiência dos procedimentos restauradores adesivos é 

sua durabilidade limitada em meio bucal (PEUMANS et al., 2005). A cavidade oral é 

um meio extremamente dinâmico, pois sofre constantes alterações de temperatura, 

pH, cargas mastigatórias, tornando o desempenho a longo prazo das restaurações 

adesivas um grande desafio (DE MUNCK et al., 2003). A degradação marginal reduz 

a durabilidade da restauração em resina composta e está intimamente relacionada 
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com sua exposição ao meio aquoso (SANO et al., 1999; ARMSTRONG; KELLER; 

BOYER, 2001). 

A maioria dos trabalhos promove o envelhecimento das restaurações através 

de seu armazenamento em meio aquoso, o que pode levar à redução na resistência 

adesiva mesmo após períodos relativamente curtos (ARMSTRONG; KELLER; 

BOYER, 2001; DE MUNCK et al., 2003). A redução na durabilidade de união pode 

estar relacionada à degradação dos componentes da interface adesiva por hidrólise, 

permitindo que a água infiltre e reduza as propriedades mecânicas da matriz 

polimérica (FERRACANE; BERGE; CONDON, 1998). 

A união esmalte-resina obtida através de sistemas adesivos convencionais é 

considerada a mais estável ao longo dos anos (DE MUNCK et al., 2005). Acredita-se 

que a retenção micromecânica é um pré-requisito para se alcançar altos valores de 

resistência adesiva.  A adesão química adicional pode ser benéfica em termos de 

durabilidade, assegurando uma adaptação do material aos tecidos dentários, 

reduzindo a microinfiltração (SANO et al., 1999). A união ao substrato pode ser 

através das fibras colágenas e dos cristais de hidroxiapatita, sendo a primeira obtida 

apenas através de ligações de hidrogênio, que são relativamente mais fracas e 

instáveis, principalmente em meio aquoso. O cálcio presente na hidroxiapatita pode 

atuar como um receptor para a formação de fortes ligações iônicas, tornando a 

ligação ao esmalte mais estável e duradoura (YOSHIDA et al., 2004). 

 

 

2.4 Aspectos da resistência adesiva em dentes clare ados 

 

Independente do gel clareador, seja peróxido de hidrogênio ou de carbamida, 

e de sua concentração, a resistência adesiva ao esmalte recém-clareado apresenta 

valores reduzidos em diferentes níveis (STOKES et al., 1992; BARCELLOS et al., 

2010). Ao avaliar o tempo de exposição ao gel clareador, Torneck et al. (1990) 

sugerem que o efeito do clareamento na resistência adesiva é tempo dependente e 

afirmam que mesmo após 5 minutos de exposição ao peróxido de hidrogênio 35% já 

ocorre uma na redução da resistência de união.  

Essa exposição ao gel clareador provoca alterações na superfície do esmalte, 

dando origem a porosidades e a um precipitado esbranquiçado. Quanto maior for o 

tempo de exposição, mais evidentes são essas alterações, que podem, de alguma 
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forma, interferir na retentividade de restaurações adesivas (TITLEY; TORNECK; 

SMITH, 1988).     

Como o peróxido de hidrogênio se decompõe em íons hidroxila e de oxigênio 

(COTTON; WILKINSON, 1972; GREGUS; KLAASSEN, 1995; MINOUX; SERFATY, 

2008; SULIEMAN, 2008), uma vez presente no esmalte e na dentina, o oxigênio 

residual inibe a polimerização completa da resina composta, trazendo prejuízos ao 

selamento marginal da restauração e, consequentemente, reduzindo os valores de 

resistência adesiva (DISHMAN; COVEY; BAUGHAN, 1994; MURAGUCHI et al. 

2007; BITTENCOURT et al. 2010). 

Ao avaliar fraturas de espécimes clareados submetidos a teste de tração e 

cisalhamento, Torneck et al. (1990) verificaram inúmeras áreas sem o embricamento 

mecânico da resina e Titley et al. (1991) afirmaram que além dos tags de resina 

serem menos numerosos, estes são porosos, pouco definidos e mais curtos quando 

comparados aos do esmalte não clareado (TITLEY et al., 1993). Esses dados são 

compatíveis com a grande maioria das falhas que são do tipo adesivas, sugerindo 

uma interação do agente clareador e da resina composta na superfície do esmalte 

ou próximo a esta (TORNECK et al. 1990; ADIBFAR et al., 1992). Para chegar nesta 

região, o peróxido de hidrogênio residual é transportado pela via interprismática, 

sendo assim, o efeito do clareamento na resistência adesiva também é influenciado 

pela própria anatomia do dente, pela extensão, profundidade e maturidade do 

esmalte (TORNECK et al. 1990).  

Estudos revelam que o peróxido de hidrogênio residual é eliminado quando o 

esmalte fica imerso em água ou saliva antes da realização de procedimentos 

adesivos, elevando os valores de resistência adesiva dos dentes clareados 

(TORNECK et al. 1990). Adifbar et al. (1992) afirmaram que mesmo curtos períodos 

de imersão são capazes de eliminar o peróxido residual, contudo, só a lavagem e 

secagem logo após o clareamento não são eficazes para removê-lo completamente. 

O peróxido de hidrogênio é instável na presença de água, sendo assim, a 

imersão dos dentes clareados em saliva dilui o oxigênio residual e também eleva o 

pH superficial, alterando as características da superfície mineral do esmalte, 

restaurando assim os valores de resistência adesiva (TORNECK et al. 1991; TITLEY 

et al. 1993; BITTENCOURT et al. 2010). A eliminação dos produtos do peróxido 

residual é dependente do tempo, e segundo a literatura pode variar de 24 horas a 4 

semanas (TITLEY; TORNECK; RUSE, 1992; DISHMAN; COVEY; BAUGHAN, 1994; 
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CAVALLI et al., 2001; MURAGUCHI et al., 2007; GÖKCE et al., 2008; 

BITTENCOURT et al., 2010).  

Bittencourt et al. (2010) avaliaram em estudo realizado “in situ” que as 

restaurações realizadas após 7, 14 e 21 dias do clareamento apresentaram valores 

de resistência adesiva similares ao do grupo controle (sem clareamento). Dessa 

forma, indica-se que se espere no mínimo uma semana após o clareamento para a 

realização de procedimentos adesivos (GÖKCE et al., 2008; BITTENCOURT et al., 

2010). 

Em algumas situações clínicas o paciente, por falta de tempo ou pela 

possibilidade do deslocamento de uma restauração estética durante o procedimento 

clareador, pode necessitar da realização das restaurações adesivas imediatamente 

após o clareamento. Nesses casos específicos, o profissional pode lançar mão das 

substâncias antioxidantes com o intuito de evitar que a resistência adesiva da 

restauração seja afetada negativamente. 

 

 

2.5 Efeito de antioxidantes na resistência adesiva após clareamento 

 

As alterações na composição mineral da superfície do esmalte após o 

clareamento são reversíveis em virtude do potencial oxirredutor dos componentes 

orgânicos presentes em sua matriz. Especula-se que, temporariamente, ocorra uma 

troca de íons na matriz de hidroxiapatita do esmalte clareado. Essa troca iônica é 

termodinamicamente desfavorável, contudo este processo pode ser revertido com a 

aplicação de antioxidantes (LAI et al., 2002).  

Os antioxidantes podem ter mais de um mecanismo de ação para a 

eliminação completa ou diminuição de radicais livres, podendo atuar das seguintes 

formas: remoção de oxigênio ou diminuindo a sua concentração local, remoção de 

íons metálicos reagentes e de oxigênio reativo, como oxigênio nascente (O2) e 

peróxido de hidrogênio (H2O2), varrendo radicais livres iniciadores, quebrando a 

cadeia de uma sequência iniciada, estabilizando ou removendo o íon oxigênio na 

sua forma mais reativa, chamada singlet (GUTTERIDGE, 1994).  

Um dos agentes antioxidantes mais investigados é o ascorbato de sódio. Lai 

et al. (2002) verificaram que os valores de resistência adesiva foram elevados 

quando se aplicou o gel ascorbato de sódio 10% no esmalte clareado, afirmando 
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que esta substância seria capaz de neutralizar e reverter os efeitos oxidantes dos 

agentes clareadores. Ao restaurar o potencial oxirredutor do substrato, o ascorbato 

de sódio permite que a polimerização do adesivo ocorra sem a interferência de 

radicais livres, melhorando a resistência adesiva (LAI et al., 2001; KIMYAI; 

VALIZADEH, 2006).  

Apesar da forma de apresentação em gel liberar a substância química mais 

lentamente que a solução (KAYA; TÜRKÜN; ARICI, 2008), todas as formas do 

ascorbato de sódio, seja em solução ou hidrogel, bem como suas diferentes 

concentrações, 10 ou 20%, são eficazes na restauração da resistência adesiva após 

o clareamento (KIMYAI; VALIZADEH, 2006; DABAS; PATIL; UPPIN , 2011).  

Não há um consenso na literatura em relação ao tempo de aplicação do 

ascorbato de sódio podendo este variar de 10 minutos até 8 horas (LAI et al., 2001; 

LAI et al., 2002; KIMYAI; VALIZADEH 2006; GÖKCE et al., 2008; KAYA; TÜRKÜN; 

ARICI, 2008; DABAS; PATIL; UPPIN, 2011; KHOROUSHI; AGHELINEJAD, 2011).  

Autores afirmam que, à medida em que se aumenta o tempo de aplicação do 

ascorbato de sódio, a resistência adesiva também aumenta (KAYA; TÜRKÜN; 

ARICI, 2008; DABAS; PATIL; UPPIN, 2011), contudo Gökce et al. (2008) verificaram 

que apenas 10 minutos eram suficientes para restaurar os valores de resistência 

adesiva, ressaltando ainda que esse tempo de aplicação é clinicamente aceitável.  

Uma vez que o ácido ascórbico e seus sais derivados são amplamente 

utilizados na indústria alimentícia como antioxidantes, é improvável que seu uso 

intraoral traga prejuízos à saúde do paciente (LAI et al., 2001; LAI et al., 2002; 

KAYA; TURKUN, 2003). 

Outras substâncias antioxidantes também vêm sendo testadas, como a 

catalase, alfa-tocoferol e bicarbonato de sódio, mostrando-se potencialmente 

eficazes em neutralizar os radicais livres provenientes do clareamento (TORRES; 

KOGA; BORGES, 2006; SASAKI; FLÓRIO; BASTING, 2009; TOSTES, 2010).  

A solução aquosa de bicarbonato de sódio tem sido indicada pelo fabricante 

para neutralizar os efeitos adversos do gel clareador nos tecidos moles. O alto pH do 

bicarbonato de sódio, em torno de 8,67, pode desestabilizar a molécula do peróxido 

de hidrogênio, acarretando em sua decomposição e inativação (TORRES; KOGA; 

BORGES, 2006). Além disso, o bicarbonato de sódio é de fácil obtenção, uma vez 

que vem na maioria dos kits de clareamento, não altera os resultados obtidos e 

ainda possui estabilidade química suficiente para ser armazenado (TOSTES, 2010).  
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Tostes (2010) avaliou a efetividade do bicarbonato de sódio (solução 10% e 

jato) como antioxidante e concluiu que apenas a solução, aplicada durante 5 

minutos, foi capaz de restaurar os valores de resistência adesiva ao esmalte 

clareado, discordando dos resultados obtidos por Sasaki, Flório e Basting (2009). O 

autor afirmou ainda que o jato de bicarbonato de sódio deixou partículas 

impregnadas no interior estrutura do esmalte, impedindo a formação dos tags de 

resina o que acarretou em menores valores de resistência adesiva (TOSTES, 2010). 

 

 

2.6 Teste de resistência adesiva por microtração 

 

A resistência adesiva da resina composta unida ao esmalte clareado pode ser 

avaliada por inúmeros testes, sendo os testes de microtração e cisalhamento são os 

mais relatados na literatura (LAI et al., 2002; KIMYAI; VALIZADEH 2006; TORRES; 

KOGA; BORGES, 2006; ARCARI et al. 2007; MURAGUCHI et al. 2007; GÖKÇE et 

al. 2008; KAYA; TÜRKÜN; ARICI, 2008; MINOUX; SERFATY, 2008; CHUANG et al., 

2009; SASAKI; FLÓRIO; BASTING, 2009; BARCELLOS et al., 2010; KHOROUSHI; 

AGHELINEJAD, 2011; LAGO; DE FREITAS; NETTO, 2011; ROCHA GOMES 

TORRES et al., 2012).  

O teste de microtração vem sendo amplamente utilizado desde que foi 

introduzido por Sano et al. (1994) e os valores são obtidos pela razão entre a carga 

(kgf) no momento da fratura e a área de secção transversal do espécime em mm2. 

Esse método permite a obtenção de inúmeros espécimes a partir de um único dente 

e ainda consegue medir a resistência adesiva em regiões específicas em pequenas 

áreas de superfície, em torno de 1mm2 (SCHERRER; CESAR; SWAIN, 2010; LI et 

al., 2011).  

Outra grande vantagem desse método de avaliação de resistência adesiva é 

que este apresenta uma distribuição mais uniforme da carga em menor área de 

superfície, gerando a maior parte das falhas na interface adesiva (SANO et al., 

1994). Pashely et al.(1999) afirmaram que o teste de microtração é ideal para avaliar 

o desempenho, a longo prazo, da união das restaurações adesivas aos subtratos 

dentários. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo “in vitro” teve como objetivo avaliar o efeito do bicarbonato de 

sódio a 10% e do hidrogel de ascorbato de sódio 10% como agentes antioxidantes, 

na resistência adesiva de um sistema restaurador adesivo ao esmalte bovino 

previamente clareado com peróxido de hidrogênio a 35%. A resistência adesiva dos 

espécimes foi avaliada por teste de microtração em dois períodos (7 dias e 6 

meses), testando as seguintes hipóteses nulas:  

 

1 Não há diferença na resistência adesiva de um sistema restaurador 

adesivo ao esmalte bovino clareado, em função da aplicação ou não de 

estratégias antioxidantes; 

 

2 Não há diferença na resistência adesiva de um sistema restaurador 

adesivo ao esmalte bovino clareado, em função do tempo de 

envelhecimento dos espécimes (7 dias ou 6 meses). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais 
 

Quadro 1: Materiais utilizados 

MATERIAL  COMPOSIÇÃO FABRICANTE  CLASSIFICAÇÃO  

Total Blanc Office 

Seringa A: Peróxido de 
hidrogênio 35% 

Seringa B: Espessante, 
extratos vegetais, amida, 

agente sequestrante, glicol, 
corante e água 

Nova DFL Indústria e 
Comércio S.A., Rio de 

Janeiro, Brasil 

Agente clareador 
 

Solução de Bicarbonato 
de sódio 10% 

Bicarbonato de sódio 10%, 
conservante e água 

Nova DFL Indústria e 
Comércio S.A., Rio de 

Janeiro, Brasil 

Antioxidante 
 
 

Hidrogel de ascorbato 
de sódio 10% 

Ascorbato de sódio a 10%, 
carbopol 2,5%, ajuste do pH 

7,0 com trietanolamina. 

Pharmácia Specifica, 
farmácia de manipulação, 

Bauru, SP, Brasil. 
Antioxidante 

Alpha Etch 

Ácido fosfórico, dióxido de 
silicone Coloidal, solução a 

1% de azul de metileno, 
glicerina bidestilada e água 

deionizada 

Nova DFL Indústria e 
Comércio S.A., Rio de 

Janeiro, Brasil 
Condicionador dental 

Natural Bond DE 

PMGDM, TEGDMA, HEMA, 
PHFA, canforoquinona,4-

EDAMB, butil hidroxitolueno e 
etanol 

 Nova DFL Indústria e 
Comércio S.A., Rio de 

Janeiro, Brasil 

Adesivo convencional 
de 2 passos 

Natural Look 

Bisfenol A diglicidilmetacrilato, 
bisfenol A dietoximetacrilato, 
trietileneglicol dimetacrilato, 
cristais de bário atomizados, 
sílica amorfa hidrofóbica e 

canforoquinona 

Nova DFL Indústria e 
Comércio S.A., Rio de 

Janeiro, Brasil 
Resina microhíbrida 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Delineamento experimental 

 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa “in vitro”. Dois fatores 

foram avaliados: estratégia antioxidante (em cinco níveis: sem clareamento, 

clareamento e clareamento seguidos de tempo de espera de 7 dias, solução de 

bicarbonato de sódio 10% e hidrogel de ascorbato de sódio 10%) e tempo (em dois 

níveis: 7 dias e 6 meses) associados ao efeito do clareamento com peróxido de 

hidrogênio 35%. A principal variável de resposta foi a análise de resistência adesiva 

por microtração complementada por microscopia óptica.  
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4.2.2 Preparo e Padronização dos Espécimes  

 

Cento e vinte coroas de incisivos bovinos foram selecionadas, mantidas e 

renovadas em solução supersaturada de timol a 0,1%. Uma análise prévia das 

dimensões mésio-distal e do comprimento original foi realizada para que fossem 

selecionadas unidades similares. Dentes com trincas, rachaduras ou fissuras na 

superfície da coroa foram excluídos da amostra. 

Os dentes foram fixados com cera pegajosa (Asfer Indústria Química Ltda, 

São Caetano do Sul, SP, Brasil) em um dispositivo para adaptação na máquina de 

corte manual Isomet Low Speed Saw (South Bay Technology Inc., Buehler, Lake 

Bluff, IL, EUA - Figura 1) e seccionados nos sentidos mésio-distal e inciso-cervical 

com dois discos diamantados dupla face (Extec Dia, Wafer blade 5”x. 015x1/2, cód. 

12240, Extec Corp, Enfield, CT, USA) separados por um espaçador de 4mm, em 

baixa velocidade e sob refrigeração contínua, obtendo-se um fragmento 

quadrangular de 4 x 4 mm (Figuras 2 e 3). Neste momento, os fragmentos que 

apresentaram rachaduras e defeitos estruturais foram descartados, bem como a 

face palatina foi excluída.                                                  

                        
 Figura 1: Máquina de corte Isomet Low Speed Saw. 

 

                   
                   

 

 

  

Figura 2: Corte do dente bovino 
utilizando dois discos separados 
por espaçador de 4mm. 
                       

Figura 3: Obtenção de espécime  
com dimensões de 4X4mm. 
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Para padronização das superfícies de esmalte, os espécimes foram 

planificados e polidos com discos de lixa de água. Para isso, os fragmentos foram 

fixados com cera pegajosa em bastão no centro de um disco de acrílico (30 mm de 

diâmetro por 6 mm de espessura) com a face externa do espécime voltada para o 

disco (Figura 4). Em seguida, o conjunto (espécime/disco) foi adaptado à Politriz 

Metalográfica (Aropol 2V, Arotec S.A. Industria e Comércio - Cotia, SP, Brasil - 

Figura 5) para planificar primeiramente a dentina com disco de lixa de carbeto de 

silício de granulação 400 (Norton Abrasivos - São Paulo, SP, Brasil). A Politriz 

Metalográfica foi acionada em baixa velocidade por 1 minuto, com peso de 172g 

sobre os espécimes e refrigeração abundante. 

 

                      
 

 

 

Em seguida, os espécimes foram retirados dos discos e fixados novamente, 

porém, desta vez, com a face interna voltada para o disco para a planificação e 

polimento da superfície de esmalte (Figura 6). Para a planificação foram utilizados 

discos de lixa de carbeto de silício de granulações 320 e 400 (Norton Abrasivos - 

São Paulo, Brasil) e para o polimento as granulações 600 e 1200, sendo 

despendidos, em média, 4 minutos para cada lixa. As superfícies de esmalte foram 

aplainadas cuidadosamente para que não houvesse exposição da dentina (Figura 

7). Esse controle foi realizado com estereomicroscópio com lente de 40x de aumento 

(Zeiss, Stemi 2000-C, AxioCam MRc (Carl Zeiss Microimaging GMBH - Göttingen, 

Alemanha). Após esse controle, com  o intuito de remover os resíduos dos grânulos 

das lixas, os espécimes já planificados e polidos foram inseridos no ultrassom 

(Ultrasonic Cleaner 1440D - Ribeirão Preto, SP, Brasil) por 5 minutos, lavados em 

água corrente e secos com gaze.  

Figura 4:  Espécime fixado no 
disco de acrílico para 
planificação da dentina. 

Figura 5: Politriz Metalográfica 
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Figura 6:  Espécime antes da 
planificação do esmalte utilizando a 
Politriz Metalográfica. 
 

 
 
Figura 7:  Espécime depois da 
planificação do esmalte utilizando a 
Politriz Metalográfica. 

 

4.2.3 Grupos estudados 

 

Após o preparo padronizado dos espécimes, os 120 selecionados foram 

divididos aleatoriamente em cinco grupos (Quadro 2).  

 

Quadro 2: Grupos estudados 

GRUPOS TRATAMENTOS 

Grupo C 
(controle positivo) 

Sem clareamento com procedimento restaurador 

Grupo OI 
(controle negativo) 

Clareamento com Peróxido de Hidrogênio 35% seguido de procedimento 
restaurador imediato. 

Grupo O7 
Clareamento com Peróxido de Hidrogênio 35%, armazenamento dos 
espécimes durante 7 dias em água destilada seguido de procedimento 
restaurador. 

Grupo OBS 
Clareamento com Peróxido de Hidrogênio 35% + aplicação de bicarbonato de 
sódio 10% por 5 min + procedimento restaurador imediato. 

Grupo OAS 
Clareamento com Peróxido de Hidrogênio 35% + aplicação de hidrogel de 
ascorbato de sódio10% por 15 min + procedimento restaurador imediato. 
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4.2.4 Clareamento dos Espécimes  

 

Inicialmente, foi realizada a profilaxia dos espécimes com escova de 

Robinson e pedra pomes fina em baixa rotação (Kavo do Brasil S.A. Indústria e 

Comércio - Joinville, SC, Brasil). Em seguida, os dentes foram lavados com água 

deionizada e secos com jatos de ar.  

O gel clareador Total Blanc Office (Figura 8), à base de peróxido de 

hidrogênio 35%, foi manipulado e aplicado sobre as superfícies de esmalte nos 

grupos OI, O7, OBS e OAS durante 20 minutos (Figura 9). Após esse período, o gel 

foi removido e uma nova camada de gel foi aplicada por mais 20 minutos. Após o 

procedimento clareador, os espécimes foram lavados e imersos em água destilada.  

 

             

       

 

 

4.2.5 Aplicação dos agentes antioxidantes 

 

A solução de bicarbonato de sódio 10%, que acompanha o kit do gel 

clareador, foi aplicada passivamente com “microbrush” nas superfícies de esmalte 

previamente clareadas do grupo OBS (Figura 10) durante 5 minutos de acordo com 

o estudo de Tostes (2010).  

No grupo OAS, uma camada uniforme de hidrogel de ascorbato de sódio 10% 

foi aplicada com “microbrush” de forma passiva durante 15 minutos (GÖKCE et al., 

2008) no esmalte clareado dos espécimes (Figura 11). 

 

Figura 8:  Gel clareador Total 
Blanc Office (Nova DFL). 

Figura 9: Aplicação do gel 
clareador à base de peróxido 
de hidrogênio 35%. 
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4.2.6 Procedimento restaurador   

 

Previamente à realização das restaurações, os espécimes foram lavados com 

água deonizada e separados de acordo com o tratamento recebido.  

Inicialmente, o condicionamento das superfícies de esmalte foi realizado com 

ácido fosfórico 37% (Alpha Etch, Nova DFL, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) durante 30 

segundos, seguido de lavagem abundante pelo mesmo tempo de aplicação (Figura 

12). As superfícies foram secas com jatos de ar e foi aplicado o sistema adesivo 

convencional de 2 passos Natural Bond DE, de acordo com as orientações do 

fabricante, em duas camadas (Figura 13), favorecendo a evaporação do solvente 

com leves jatos de ar seguido de fotoativação (Radi Cal, SDI, Victoria, Austrália - 

1000mW/cm2 ) durante 20 segundos.  

A restauração foi realizada com a resina composta microhíbrida Natural Look 

em incrementos de 1 mm de altura, obtendo-se uma coroa de 4mm. Cada 

incremento foi fotoativado por 20 segundos com o mesmo aparelho fotoativador 

(Figuras 14 e 15). 

  

Figura 10: Aplicação passiva 
da solução de bicarbonato de 
sódio 10%.  

Figura 11: Aplicação passiva 
do hidrogel de ascorbato de 
sódio 10%.  
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Os espécimes foram imersos em saliva artificial de acordo com Vieira et al. 

(2005) e armazenados em estufa a 370C durante 7 dias. 

 

Quadro 3: Composição da saliva artificial  

 
SUBSTÂNCIAS 

FÓRMULA 
MOLECULAR 

 
CONCENTRAÇÃO (g) 

Nitrato de cálcio  Ca(NO3)2.4H2O 1,5 mM (0,3542g) 

Fosfato de sódio dibásico 
dihidratado 

Na2HPO4. 2H2O 0,9 mM (0,1601g) 

Cloreto de potássio  KCl 0,15M (11,1825g) 

Tris (hidroximetil) 
aminometano  

(HOCH2)3CNH2 0,02M (2,4228g) 

Fluoreto de sódio  NaF 0,05 ppm (500µl) 

Água destilada   Q.S.P 

pH  7,0 
(Laboratório de Bioquímica, FOB-USP, Bauru, SP, Brasil) 

 

  

Figura 12:  Condicionamento 
com ácido fosfórico 37% 
durante 30seg.  

Figura 13: Aplicação do sistema 
adesivo convencional de 2 
passos Natural Bond DE. 

Figura 14: Aplicação de  
incrementos de 1mm de 
resina composta microhíbrida.  

Figura 15: Restauração 
finalizada apresentando 4mm 
de altura. 
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4.2.7 Preparo dos espécimes para o teste de microtr ação 

 

Após os 7 dias do procedimento restaurador, os espécimes foram secos e 

fixados com cera pegajosa em dispositivo cilíndrico adaptado à mesma máquina de 

corte utilizada no início da pesquisa. Primeiramente, o conjunto dente-restauração 

foi seccionado no sentido vestíbulo-lingual, obtendo-se fatias em torno de 1mm de 

espessura (Figura 16). Em seguida, modificando a posição inicial do dispositivo em 

900, as fatias foram cortadas no sentido mesio-distal, determinando palitos com 

dimensões aproximadas de 1mm X 1mm (Figuras 17 e 18).  

 

      

 

 

 

 

Foram obtidos, em média, 4 palitos por espécime, sendo metade destes 

submetida ao teste de microtração imediato e a outra metade de palitos avaliada 

após 6 meses. Até o momento da realização do teste, os palitos foram armazenados 

em saliva artificial dentro de estufa (Estufa 502, Fanem, São Paulo, Brasil) de acordo 

com o período de avaliação de cada grupo, sendo realizada semanalmente a 

renovação da saliva.  

 

4.2.8 Ensaio mecânico de microtração  

 

Passado o período de armazenamento, cada espécime foi fixado 

individualmente pelas extremidades com adesivo à base de cianocrilato (Super 

bonder Flex Gel Control, Loctite, São Paulo, SP, Brasil) ao dispositivo tipo Bencor da 

máquina Instron 3342 (Instron Co., Canton, MA, USA - Figura 19) e testado sob 

Figura 16: Secção do 
conjunto dente-
restauração no sentido 
vestíbulo-lingual. 

Figura 17: Secção do 
conjunto dente-
restauração no sentido 
mésio-distal. 

Figura 18: Obtenção de 
palitos com dimensões 
de 1mm X 1mm. 
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força de tração, perpendicular à interface adesiva, a velocidade de 0,5 mm/min até a 

ruptura do palito (Figura 20). Após a fratura, o espécime foi removido do dispositivo 

de ensaio com uma lâmina de bisturi no12. A área transversal de união 

correspondente à fratura foi medida utilizando paquímetro digital (Messen Sensor 

Technology Co,Guangdong, China). 

 

                            

 

 

 

A tensão necessária para ocasionar a ruptura dos espécimes foi obtida pela 

razão entre a carga (kgf) no momento da fratura e a área de secção transversal do 

espécime em mm2. Em seguida, os valores foram convertidos em MPa.  

 

4.2.9 Análise de Microscopia Óptica 

 

Após a ruptura do espécime, as superfícies fraturadas de cada palito foram 

avaliadas com o auxílio de um estereomicroscópio digital (200x DINO-LITEplus 

digital microscope, AnMo Eletronics Corporation, Hsinchu, China – Figura 21) para 

identificar o tipo de fratura resultante. As falhas foram classificadas como:  

Falha adesiva: quando a fratura foi localizada na interface substrato/material 

restaurador;  

Falha coesiva em esmalte: quando a fratura ocorreu no substrato (esmalte); 

Falha coesiva em resina composta: quando a fratura ocorreu no material 

restaurador; 

Falha mista: quando houve uma combinação de fratura adesiva e coesiva. 

Figura 19: Palito fixado 
pelas extremidades com 
adesivo à base de 
cianocrilato ao dispositivo 
tipo Bencor. 
 

Figura 20: Teste sob força 
de tração, perpendicular à 
interface adesiva, à 
velocidade de 0,5 mm/min 
até a ruptura do palito. 
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4.2.10.Análise estatística  

 

Os dados foram tabelados considerando as seguintes variáveis: estratégia 

antioxidante e tempo. Com a distribuição normal, as análises foram realizadas pelo 

teste de ANOVA dois critérios e comparações múltiplas com Tukey, ambos com 

p<0,05.  

 
 

Figura 21: Estereomicroscópio 
digital utilizado (DINO-LITEplus 
digital microscope). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Resistência Adesiva 

 

Os valores de média e desvio-padrão de resistência adesiva após os 

diferentes tratamentos são apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Valores de média (MPa) e desvio-padrão de resistência adesiva dos grupos avaliados nos 
dois tempos de armazenamento 
 

GRUPO 7 DIAS 

(MÉDIA e DP) 

6 MESES 

(MÉDIA e DP) 

C (C+)            24,22 (7,74)       Ba            20,13 (6,43)     BCa              

OI (C-)            18,29 (5,88)       Ca            25,85 (5,23)     Ab                    

O7            40,88 (7,95)       Aa            24,61 (7,83)     ABb 

OBS            19,95 (5,67)       BCa            15,94 (5,57)     CDa  

OAS            24,43 (6,43)       Ba            13,69 (5,58)     Db      

 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças estatísticas entre linhas (p<0,05) 
Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatísticas entre colunas (p<0,05) 
N=12 

As comparações entre os diferentes tratamentos nos dois tempos de 

armazenamento também podem ser visualizadas no gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Gráfico comparativo das médias de resistência adesiva dos grupos avaliados após 7 dias e 
após 6 meses 
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Considerando-se o fator tempo, encontrou-se diferença estatisticamente 

significante para os valores de resistência adesiva nos grupos OI, O7 e OAS. Nos 

grupos O7 e OAS houve uma diminuição dos valores de adesão após seis meses de 

armazenamento enquanto no grupo OI, após esse mesmo período de 

armazenamento, houve aumento estatisticamente significante na média da 

resistência adesiva. 

Após os 7 dias, o grupo OI mostrou-se capaz de reduzir a resistência de união 

comparativamente ao grupo C. Entretanto, aos 6 meses de armazenamento, OI 

aumentou os valores de resistência de união quando comparado ao C. 

Das estratégias antioxidantes avaliadas após 7 dias, os grupos OBS e OAS 

não diferiram estatisticamente do grupo C (p>0,05) e o grupo OBS também não 

diferiu estatisticamente do grupo OI. A única estratégia que apresentou diferença 

estatisticamente significativa dos demais grupos foi o grupo O7, com média de 

resistência de união 40,88 MPa (p<0,0001).  

Nos grupos armazenados durante 6 meses, apenas O7 e OBS comportaram-

se de maneira significativamente semelhante ao grupo C. Das estratégias 

antioxidantes, o grupo OAS foi o que apresentou valores de resistência adesiva mais 

baixos, porém não foram estatisticamente diferentes do OBS.  

 

5.2 Tipos de Fratura  

 

Após os dois tempos de armazenamento, em todos os grupos houve 

predominância de falhas adesivas (figura 22). Em relação às falhas coesivas em 

esmalte (figura 23), estas foram mais predominantes após o envelhecimento do 

grupo C e grupo 07 nos dois tempos. As falhas mistas (figura 24) foram mais 

evidentes após o armazenamento de 7 dias do grupo C.      
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Figura 22: Falha do tipo adesiva 

 

 
Figura 23: Falha do tipo coesiva em esmalte 

 

 
Figura 24: Falha do tipo mista 
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A relação entre ocorrência e tipo de falha está ilustrada na tabela 2 e no 

gráfico 2. 

 

Tabela 2 - Relação entre ocorrência e o tipo de falha nos dois tempos de armazenamento 
 
TIPO DE FALHA  % DE FALHAS  

(7 DIAS) 

% DE FALHAS           (6 MESES)  

ADESIVA 65,26% 67,06% 

COESIVA EM ESMALTE  14,74% 24,71% 

COESIVA EM RESINA 1,58% 2,35% 

MISTA 18,42 5,88% 

 

 

 

 
Gráfico 2: Porcentagem (%)  dos tipos de falhas para os diferentes grupos experimentais nos 
diferentes tempos de armazenamento 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O clareamento de dentes vitais é amplamente utilizado na prática 

odontológica e vem sendo consolidado como um tratamento seguro ao longo dos 

anos (DAHL; PALLESEN, 2003; GÖKÇE et al. 2008; LI, 2011). Possivelmente, isso 

se deve à ausência de estudos que evidenciem danos macroscópicos na estrutura 

dentária decorrentes deste procedimento (ATTIN et al. 2004a).  Além disso, há um 

consenso na literatura de que ocorrem alterações microestruturais após a exposição 

ao gel clareador, entretanto são danos considerados mínimos tendo em vista que o 

procedimento deve ser indicado de forma sensata e realizado de acordo com as 

instruções do fabricante (ATTIN et al. 2004a; ATTIN et al. 2004b; JOINER, 2007) . 

Um ponto crítico do clareamento é a presença de oxigênio residual no interior 

da estrutura dentária (GREGUS; KLAASSEN, 1995; SULIEMAN, 2008; MINOUX; 

SERFATY, 2008) que interfere na polimerização dos monômeros resinosos, 

trazendo prejuízos na resistência adesiva das restaurações em resina composta 

realizadas logo após esse procedimento (DISHMAN; COVEY; BAUGHAN, 1994; 

MURAGUCHI et al. 2007; BITTENCOURT et al. 2010). Dessa forma, o ideal é que 

sejam esperados no mínimo 7 dias para realizar as restaurações adesivas (GÖKCE 

et al., 2008; BITTENCOURT et al., 2010). Nesse contexto, outras estratégias têm 

sido estudadas com intuito de diminuir esse tempo de espera, dentre as quais se 

destaca a aplicação de substâncias antioxidantes (LAI et al., 2001; LAI et al., 2002; 

KIMYAI; VALIZADEH, 2006; TORRES; KOGA; BORGES, 2006; SASAKI; FLÓRIO; 

BASTING, 2009; TOSTES, 2010). 

Em inúmeras situações clínicas o clareamento é a primeira etapa de um plano 

de tratamento que envolve procedimentos restauradores estéticos, tais como a 

confecção de facetas diretas, fechamento de diastemas, reanatomização e 

restaurações em resina composta. Novos estudos se fazem necessários para avaliar 

o desempenho das restaurações adesivas, imediato e a longo prazo, diante da 

aplicação de antioxidantes em esmalte recém clareado. Portanto, este estudo teve 

como objetivo avaliar o efeito da solução de bicarbonato de sódio a 10% e do 

hidrogel de ascorbato de sódio 10% na resistência adesiva de um sistema 
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restaurador adesivo ao esmalte bovino, previamente clareado com peróxido de 

hidrogênio a 35% em dois períodos de armazenamento.  

Para este estudo, foram selecionados dentes bovinos devido à semelhança 

morfohistológica ao dente humano, por serem mais facilmente obtidos (NAKAMICHI; 

IWAKU; FUSAYAMA, 1983; SALEH; TAYMOUR, 2003; REIS et al., 2004) e por 

apresentarem uma extensa área vestibular plana que facilitou o desenvolvimento da 

pesquisa (MELLBERG, 1992; MONDELLI et al., 2009). A superfície do esmalte 

bovino é rugosa e apresenta irregularidades acentuadas, com periquimáceas mais 

numerosas e mais profundas, por isso inicialmente foi realizada uma planificação e 

regularização das superfícies do esmalte para que estas fossem padronizadas 

corretamente (MONDELLI et al., 2009).  

De forma geral, quando o esmalte é o substrato de estudo, o sistema adesivo 

de eleição é o convencional de 2 passos (REIS et al., 2004; TORRES; KOGA; 

BORGES, 2006; LI et al., 2011; CANEPELLE et al., 2012; ROCHA GOMES 

TORRES et al., 2012; SEM TUNC et al., 2012). Sendo assim, nesse estudo optou-se 

por um sistema adesivo convencional de 2 passos à base de etanol, tendo em vista 

seu excelente desempenho e durabilidade da interface adesiva quando aplicado 

sobre esmalte (DE MUNCK et al., 2005).  

De acordo com a literatura, dentre os testes que avaliam o comportamento 

das restaurações adesivas em esmalte clareado, destacam-se o teste de 

cisalhamento (KIMYAI; VALIZADEH 2006; TORRES; KOGA; BORGES, 2006; 

MURAGUCHI et al. 2007; GÖKÇE et al. 2008; KAYA; TÜRKÜN; ARICI, 2008; 

SASAKI; FLÓRIO; BASTING, 2009; KHOROUSHI;  AGHELINEJAD, 2011) e de 

microtração (LAI et al., 2002; ARCARI et al. 2007; CHUANG et al., 2009; 

BARCELLOS et al., 2010; LAGO, DE FREITAS; NETTO, 2011; ROCHA GOMES 

TORRES et al., 2012) . Na presente pesquisa, foi utilizado o teste de microtração 

levando em consideração que os valores obtidos podem ser correlacionados mais 

precisamente aos achados clínicos (HEINTZE, 2013). Além disso, esse teste permite 

que um maior número de espécimes seja obtido a partir de um único dente e que 

haja distribuição mais uniforme de estresse em uma menor área de superfície 

(SANO et al., 1994). De acordo com Pashley et al. (1999) e Heintze (2013), o teste 

de microtração é ideal para avaliar a resistência adesiva a longo prazo, por isso 

enquadrou-se perfeitamente neste estudo para a avaliação das restaurações 

adesivas em esmalte clareado após envelhecimento de 6 meses. 
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Para análise da resistência adesiva imediata, a abordagem geral é que o teste 

seja realizado, no mínimo, após 24 horas da obtenção dos espécimes. Neste 

trabalho, os palitos foram submetidos ao teste de microtração após 7 dias da 

confecção da restauração por motivos operacionais, diante da grande quantidade de 

espécimes e pouca disponibilidade de horários vagos no laboratório. A realização do 

teste nesse período não trouxe prejuízos na obtenção de resultados, pois, de acordo 

com Ruyter e Svendsen (1978) e Burrow et al. (1994) somente após as primeiras 24 

horas é que as ligações adesivas obtidas durante a polimerização são consideradas 

completas. 

De acordo com os resultados encontrados, houve redução significante nos 

valores de resistência adesiva do grupo OI comparados aos valores do grupo C 

quando o tempo de armazenamento foi 7 dias. Contudo, após 6 meses de 

envelhecimento, ocorreu exatamente o oposto, ou seja, os valores do grupo OI 

foram significativamente maiores que os do grupo C, rejeitando a hipótese nula de 

que não há diferença na resistência adesiva de um sistema restaurador adesivo ao 

esmalte bovino clareado em função do tempo de envelhecimento dos espécimes.  

Os valores de resistência adesiva imediata do grupo C apresentaram média 

de 24,22 ±7,74 MPa e estão de acordo com a média de valores encontrados para 

outros estudos de microtração realizado sob as mesmas condições (REIS et al., 

2004; BARCELLOS et al., 2010; LAGO; DE FREITAS; NETTO, 2011; SEM TUNC et 

al., 2012). Os espécimes do grupo OI apresentaram valores de resistência adesiva 

reduzidos após 7 dias, corroborando com dados da literatura de que há prejuízos no 

desempenho de uma restauração adesiva realizada em esmalte recém clareado (LAI 

et al., 2002; GÖKÇE et al. 2008; KHOROUSHI; AGHELINEJAD, 2011; ROCHA 

GOMES TORRES et al., 2012). Essa redução na resistência adesiva pode ser 

atribuída a alterações na superfície de esmalte pela formação de precipitado que 

pode influenciar negativamente no processo adesivo (TITLEY; TORNECK; SMITH, 

1988) ou devido à presença de oxigênio residual que inibe a polimerização completa 

e formação adequada dos tags de resina (DISHMAN; COVEY; BAUGHAN, 1994; 

MURAGUCHI et al. 2007; BITTENCOURT et al. 2010).  

O aumento na média de resistência adesiva após o envelhecimento no grupo 

OI (25,85 ± 5,23 MPa) não pode ser comparado e completamente interpretado 

devido à ausência de dados na literatura sobre o desempenho das restaurações 

adesivas em esmalte clareado ao longo do tempo. Provavelmente, após 6 meses de 
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envelhecimento ocorreu a liberação do oxigênio residual, proporcionando aumento 

na média de resistência adesiva com valores estatisticamente semelhantes ao grupo 

O7. 

Das estratégias antioxidantes avaliadas imediatamente, a única que 

apresentou diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo C foi o 

grupo O7, com valores superiores de média de resistência de união (40,88 ± 7,95 

MPa). O armazenamento em água destilada por 7 dias após o clareamento foi 

suficiente para eliminação do oxigênio residual. Além disso, o aumento significante 

na média de resistência adesiva, mesmo após a exposição ao peróxido de 

hidrogênio, pode ser associado à melhora no padrão de condicionamento da 

superfície de esmalte (TORNECK et al., 1991). O condicionamento com ácido 

fosfórico pode remover cálcio e fosfato do esmalte, aumentando a rugosidade e a 

área de superfície a ser restaurada (SILVERSTONE et al., 1975), entretanto, não é 

capaz de alterar a camada proteica, podendo esta afetar negativamente a união 

adesiva com a resina composta. A exposição prolongada do esmalte ao peróxido de 

hidrogênio em maiores concentrações torna essa camada proteica mais suscetível à 

dissolução através da lavagem e secagem (WOLFF; DEAN, 1986). Além disso, a 

exposição prolongada ao peróxido de hidrogênio seguido de condicionamento ácido 

pode aumentar a porosidade do esmalte, resultando em melhor retenção da 

restauração e maiores valores de resistência adesiva (TITLEY; TORNECK; SMITH, 

1988; TORNECK et al., 1991).  

Através da análise de microscopia eletrônica de varredura, verificou-se que a 

superfície de esmalte foi modificada em virtude dos diferentes tratamentos 

recebidos, corroborando os estudos de Titley, Torneck e Smith (1988) e Torneck et 

al. (1991). O espécime que foi polido e condicionado com ácido fosfórico 37% (figura 

25) apresentava aspecto menos poroso e rugoso quando comparado ao espécime 

exposto ao peróxido de hidrogênio 35% durante 40 minutos seguido da aplicação de 

ácido fosfórico 37% (figura 26). 
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Figura 25: Foto em MEV (500X) do espécime polido e 
condicionado com ácido fosfórico 37% por 30seg 
 

 
Figura 26: Foto em MEV (500X) do espécime polido, 
clareado com peróxido de hidrogênio 35% por 40min e 
condicionado com ácido fosfórico 37% por 30seg 

 

 

Após os 6 meses de envelhecimento, o grupo O7 apresentou uma redução 

significativa na média de resistência adesiva (24,61 ± 7,83 MPa), porém é um valor 

aceitável que se encontra na média de valores relatados na literatura para a adesão 

em esmalte (REIS et al., 2004; BARCELLOS et al., 2010; LAGO; DE FREITAS; 

NETTO, 2011; SEM TUNC et al., 2012).  

Em algumas situações como, por exemplo, quando ocorre deslocamento da 

restauração antiga ou até mesmo devido a compromissos inadiáveis do paciente, o 

profissional encontra-se impossibilitado de aguardar os 7 dias após o clareamento 
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para realizar o procedimento restaurador. Nesse contexto, algumas técnicas 

encontram-se disponíveis na literatura para recuperar a resistência adesiva em 

dentes clareados, tais como: remoção do esmalte superficial (CVITKO et al., 1991), 

aplicação de álcool no esmalte clareado (BARGHI; GODWIN, 1994), uso de 

adesivos com solventes orgânicos (KALILI et al., 1991; SUNG et al., 1999) e 

aplicação de substâncias antioxidantes (LAI et al., 2001; LAI et al., 2002; KIMYAI; 

VALIZADEH 2006; TORRES; KOGA; BORGES, 2006; GÖKCE et al., 2008; KAYA; 

TÜRKÜN; ARICI, 2008; SASAKI; FLÓRIO; BASTING, 2009; TOSTES, 2010; 

DABAS; PATIL; UPPIN, 2011; KHOROUSHI; AGHELINEJAD, 2011). Apesar das 

técnicas recuperarem os valores de resistência adesiva, a restauração imediata 

dificulta a seleção da cor, visto que para que ocorra a estabilização do novo croma é 

necessário esperar 7 dias após o procedimento clareador. 

Dentre as substâncias antioxidantes, pode-se dizer que o ascorbato de sódio 

tem sido um dos mais estudados e apresenta sua eficácia suportada por muitos 

estudos laboratoriais (LAI et al., 2001; LAI et al., 2002; KIMYAI; VALIZADEH 2006; 

GÖKCE et al., 2008; KAYA; TÜRKÜN; ARICI, 2008; DABAS; PATIL; UPPIN, 2011; 

KHOROUSHI; AGHELINEJAD, 2011). Na presente pesquisa, o ascorbato de sódio 

foi aplicado na forma de hidrogel, apesar da liberação mais lenta da substância 

química (KAYA; TÜRKÜN; ARICI, 2008), mesmo assim, foi eficaz no aumento da 

resistência adesiva. Este agente foi aplicado durante 15 minutos, levando em 

consideração que apenas 10 minutos seriam suficientes para garantir sua 

efetividade de acordo com Gökce et al. (2008).  

Com base nos resultados encontrados, o grupo OAS foi capaz de recuperar a 

resistência adesiva após 7 dias, apresentando média de 24,43 ±6,43 MPa, com valor 

significativamente semelhante ao grupo C. Todavia, os resultados confrontam com 

os estudos de Sasaki, Flório e Basting (2009), que afirmaram que esta substância 

não era eficaz para esse propósito. Garrido (2011) afirmou ainda que o ascorbato de 

sódio não era capaz de recuperar a resistência adesiva completamente, o que não 

está em concordância com o presente estudo.  

Ao analisar os resultados do grupo AOS, após o envelhecimento, verificou-se 

redução estatisticamente significante da resistência adesiva quando comparada ao 

seu valor após 7 dias e, quando comparado ao grupo C após 6 meses, também 

apresentou diminuição estatisticamente significante no valores de resistência 

adesiva. 
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Outra substância recentemente estudada é o bicarbonato de sódio, que 

acompanha a maioria dos kits de clareamento em forma de solução (TOSTES, 

2010) e tem o intuito de neutralizar os efeitos adversos do gel clareador em tecidos 

moles (TORRES; KOGA; BORGES, 2006). Como existem poucos estudos na 

literatura que comprovam seu poder antioxidante, a aplicação da solução de 

bicarbonato de sódio sobre esmalte clareado foi o principal objetivo deste trabalho. 

Baseando-se no tempo de aplicação realizado no estudo de Tostes (2010), a 

solução de bicarbonato de sódio foi também aplicada por 5 minutos para fins 

comparativos. Após 7 dias o grupo OBS apresentou média de resistência adesiva de 

19,95 ±5,67 MPa, na qual não diferiu estatisticamente do grupo C e OI. Avaliando 

apenas os valores da média de resistência adesiva, pode-se dizer que esta 

estratégia antioxidante apresentou desempenho satisfatório. Contudo, é importante 

salientar que durante a obtenção dos palitos do grupo OBS houve maior perda 

prematura de espécimes, pois, no momento em que o disco de corte atingia a 

interface adesiva havia o desprendimento da restauração, reduzindo o tamanho da 

amostra deste grupo. Enquanto nos outros grupos a média de palitos foi de 80, no 

grupo OBS foram obtidos 56 palitos, o que denota, provavelmente, que o 

embricamento mecânico do sistema adesivo ao esmalte clareado não foi tão eficaz. 

Ao avaliar o desempenho do grupo OBS após 6 meses, com média de 

resistência adesiva de 15,94 ±5,57 MPa, verificou-se que este não diferiu 

estatisticamente de sua média na avaliação imediata, nem do grupo C após 

envelhecimento, diferentemente de OAS.  

Em todos os grupos, os palitos que apresentaram falhas prematuras durante 

o armazenamento, a força de resistência adesiva foi considerada zero (HEINTZE, 

2013), uma vez que nenhuma carga foi necessária para ocasionar o rompimento da 

interface adesiva.   

Interpretando os tipos de fraturas com estereomicroscópio digital, houve 

predominância das falhas adesivas em todos os grupos e nos dois períodos de 

armazenamento. Segundo Sano et al. (1994), devido à pequena área de superfície 

do espécime, as maiores tensões ocorrem na periferia da interface adesiva, 

aumentando a probabilidade de defeitos que levam à propagação de falhas 

adesivas.  
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Em relação às falhas coesivas em esmalte, estas foram mais predominantes 

após o envelhecimento do grupo C e no grupo O7 nos dois tempos de avaliação. De 

acordo com Scherrer, Cesar e Swain (2010), a falha coesiva pode ocorrer no teste 

de microtração devido a erros no alinhamento do palito em relação ao eixo 

longitudinal do dispositivo ou a partir da introdução de microfissuras durante o corte 

dos espécimes. 

Através da interpretação dos resultados obtidos, pode-se afirmar que as duas 

hipóteses nulas foram rejeitadas, ou seja, tanto a aplicação de antioxidantes como o 

tempo de envelhecimento (7 dias ou 6 meses) são capazes de interferir positiva ou 

negativamente nos valores de resistência adesiva de um sistema restaurador 

adesivo ao esmalte bovino clareado.  

Apesar da aplicação de substâncias antioxidantes nos grupos OAS e OBS 

terem refletido em resultados imediatos satisfatórios, semelhantes estatisticamente 

ao grupo C, são bastante reduzidos quando comparados aos valores do grupo O7 

nos dois períodos de avaliação. Sendo assim, a estratégia mais segura continua 

sendo aguardar 7 dias após o clareamento para a realização do procedimento 

restaurador.  

Apenas em situações muito específicas, em que não for possível esperar uma 

semana, o profissional deve realizar a aplicação da solução de bicarbonato de sódio 

durante 5 minutos, em função de esta substância antioxidante ter apresentado 

desempenho semelhante ao grupo C na avaliação após 7 dias e 6 meses. Além da 

recuperação dos valores de resistência adesiva após o clareamento, a facilidade de 

obtenção desta substância junto aos kits de clareamento viabiliza sua utilização na 

clínica. 

Seria importante que mais estudos avaliassem o efeito das substâncias 

antioxidantes ao longo prazo, para fins comparativos com o presente estudo, e 

assim, tornar possível aplicá-las seguramente na prática clínica. 
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7 CONCLUSÕES  

 

 

Com base nos resultados obtidos, a estratégia mais segura para a realização 

de restaurações adesivas é aguardar 7 dias após a exposição do esmalte ao 

peróxido de hidrogênio 35%. Quando não for possível aguardar este tempo, deve 

ser feita a aplicação de bicarbonato de sódio 10% por 5 minutos sobre o esmalte 

clareado.  

 

As duas hipóteses nulas devem, portanto, ser rejeitadas, pois: 

 

1 Há diferença na resistência adesiva de um sistema restaurador adesivo ao 

esmalte bovino clareado, em função da aplicação ou não de estratégias 

antioxidantes; 

 

2 Há diferença na resistência adesiva de um sistema restaurador adesivo 

ao esmalte bovino clareado, em função do tempo de envelhecimento dos 

espécimes (7 dias ou 6 meses).  
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