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RESUMO 

Sistemas clareadores e seus espessantes causam alterações na matriz do 

esmalte dental, devido a uma reação inespecífica de oxidação entre o gel clareador e as 

macromoléculas presentes na matriz dental, podendo levar a uma perda de mineral, 

alterando a microdureza do esmalte. O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro e in situ o 

efeito de diferentes sistemas clareadores e espessantes sobre a microdureza do esmalte 

dental humano. Para avaliação in vitro foram confeccionados 105 blocos de esmalte 

(n=21) com 3x3 mm, embutidos e polidos utilizando-se lixas abrasivas e pastas de 

diamante. Estes foram divididos aleatoriamente em 5 grupos e tratados diariamente com: 

G1- gel de peróxido de carbamida 10% com carbopol, G2- gel de carbopol 2%, G3- pasta 

de peróxido de carbamida 10%, G4- poloxamero, e G5- tiras impregnadas com peróxido 

de hidrogênio 6,5%. Todos os grupos permaneceram imersos em saliva artificial por 4 

semanas (fator Tratamento Experimental). A microdureza foi avaliada antes do 

tratamento clareador e durante 7, 14, 21, 28 dias de tratamento e após 7 e 14 dias do fim 

do tratamento (fator Tempo) utilizando microdurômetro e penetrador tipo Knoop. Na 

avaliação in situ, foram fixados 2 fragmentos (3x3mm) de terceiros molares inclusos nas 

faces vestibulares dos primeiros molares superiores de 45 voluntários. Estes foram 

divididos em grupos similares ao estudo in vitro e realizaram o tratamento por 21 dias. O 

efeito da associação dos agentes clareadores e espessantes sobre o esmalte dental foi 

comparado através da avaliação de microdureza Knoop antes e após o tratamento. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância em parcelas subdivididas e ao teste 

de Tukey (α=0,05). In vitro foram observadas diferenças estatísticas para todos os fatores 

(p<0,0001) podendo-se concluir que os sistemas clareadores a base de peróxido de 

carbamida 10% e os espessantes associados ao tratamento com a saliva artificial 

elevaram a microdureza do esmalte humano durante o período experimental, já o 

peróxido de hidrogênio 6,5% causou perda de microdureza ao esmalte dental. In situ 

observou-se diferença estatisticamente significante no fator Tempo (p<0,0001), todos os 

tratamentos experimentais causaram uma perda de microdureza do tempo inicial para o 

tempo final. Conclui-se que os efeitos dos clareadores foram mais intensos in situ do que 

in vitro, podendo-se esperar clinicamente uma perda de microdureza após o tratamento 

clareador. 

Palavras-Chaves: Clareamento dental, microdureza do esmalte humano, agente 

clareadores, espessantes, peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio. 
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ABSTRACT 

Bleaching systems and thickening agents lead changing on the teeth 

enamel matrix due to an unspecific oxidation of the bleaching gel with the 

macromolecules in the enamel, and this reaction may cause loss in microhardness 

and in the mineral content. The aim of this study was to evaluate in vitro and in situ 

the effect of different bleaching systems and their thickening agents on the 

microhardness of human enamel. In the in vitro evaluation 105 dental slabs (n=21) 

with 3x3 mm were butted-in and polished with abrasive paper and diamond pastes. 

They were randomly distributed into 5 groups and daily treated with: G1- 10% 

carbamide peroxide with carbopol, G2- 2% carbopol gel, G3- 10% carbamide 

peroxide paste, G4- poloxamer, and G5- 6.5% hydrogen peroxide strips and 

immersed in artificial saliva during 4 weeks (Treatment Factor). The microhardness 

was measured before and after 7, 14, 21, 28 days, and after 7 and 14 days after the 

end of the treatment (Time Factor) using a microhardness tester and Knoop 

indention. For the in situ evaluation, 2 dental slabs (3x3mm) obtained from human 

third molars were fixed on the buccal faces of the upper first molars in a group of 45 

volunteers. The volunteers were treated according to the in vitro study groups for 21 

days. The effects of the experimental treatment were evaluated by microhardness 

tests performed before and after treatment (Time factor). Data were submitted to split 

plot analysis of variance and Turkey´s test. In the in vitro study significant statistical 

differences were observed for all factors (p<0.0001). It was concluded that carbamide 

peroxide bleaching agents and also their thickening agents increased the enamel 

microhardness. The hydrogen peroxide caused a decrease in the enamel 

microhardness over the treatment. In the in situ study, only the Time Factor 

(p<0.0001) showed statistical significant differences. All treatments reduced the 

enamel microhardness over treatment. Clinically it can be expected a microhardness 

reduction after dental bleaching. 

 

 

Key words: Dental bleaching, microhardness, bleaching agents, thickening agents, 

carbamide peroxide, hydrogen peroxide. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O tratamento clareador dental caseiro é uma alternativa conservadora, 

simples e de baixo custo dentre os tratamentos estéticos. A técnica caseira descrita 

por Haywood & Heymann em 1989 destaca-se pela segurança, na qual agentes 

clareadores em baixa concentração são aplicados em uma moldeira individual, e 

obtêm-se resultados efetivos entre 2 e 6 semanas de tratamento (Haywood & 

Heymann, 1989). 

O clareamento dental é realizado com produtos químicos oxidantes, no 

qual ocorre uma reação de óxido-redução iniciada pela decomposição do peróxido 

de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é utilizado como agente de clareamento 

dental há mais de 130 anos (Marshall et al., 1995), seja em sua forma pura ou como 

produto de outra formulação como o peróxido de carbamida. 

O peróxido de carbamida 10% tem sido utilizado como anti-séptico desde 

o final da década de 60 e é aprovado pela Food and Drug Administration – EUA 

(Ben-Amar et al., 1995, Mc Cracken & Haywood, 1996). Quando degradado o 

mesmo se decompõe liberando peróxido de hidrogênio 3% e uréia 7% (Lopes et al., 

2002). O peróxido de hidrogênio, por sua vez, se quebra em oxigênio e água, 

enquanto a uréia se quebra em amônia e dióxido de carbono (Marshall et al. 1995). 

Portanto, o peróxido de carbamida 10% equivale à aproximadamente 3,3% de 

peróxido de hidrogênio (Marshall et al. 1995). 

O peróxido de hidrogênio pode ser utilizado para clareamento dental em 

concentrações até 35%, porém as concentrações entre 3% e 10% são consideradas 

mais estáveis e seguras para o clareamento de dentes vitais pela técnica caseira 

(Marshall et al., 1995; Lopes et al., 2002). 

A reação de oxidação dos agentes clareadores não é específica e a 

matriz orgânica e inorgânica do esmalte e dentina podem ser oxidadas, ocasionando 

efeitos indesejáveis, como alterações da morfologia superficial, com a redução da 

microdureza pela perda de minerais (Ben-Amar et al. 1995; Akal et al., 2001; 

Rodrigues et al., 2001; Basting et al., 2003). 

Em 2001, Rodrigues et al. observaram in vitro, diferentes efeitos de 

agentes a base de peróxido de carbamida a 10% por 42 dias. O sistema clareador 

mais ácido reduziu a microdureza do esmalte dental e o outro de pH neutro causou 
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um aumento na microdureza, assim os resultados sugeriram que o pH dos agentes 

clareadores pode influenciar na perda de mineral. Akal et al., em 2001, 

demonstraram uma diminuição significante na microdureza do esmalte tratado in 

vitro com peróxido de carbamida 10%. Já Lopes et al., em 2002, relataram que 

aplicações de peróxido de carbamida 10% e uréia 7% não alteraram a microdureza 

Vickers do esmalte, porém o peróxido de hidrogênio 3% com carbopol causou uma 

queda significante de microdureza. De Oliveira et al., em 2003, não encontraram 

efeitos adversos na microdureza do esmalte, após o tratamento por 42 dias com 

peróxido de carbamida 10%. Entretanto, os autores utilizaram uma solução 

remineralizadora e dentifrícios dessensibilizantes com flúor, que podem ter 

favorecido a remineralização.  

Existem poucos trabalhos na literatura que avaliaram o efeito do 

clareamento no esmalte dental em condições clínicas (Shannon et al., 1993; Basting 

et al., 2001; Rodrigues et al., 2005). Shannon et al. (1993) não encontraram 

diferenças estatísticas na microdureza do esmalte tratado in vitro com peróxido de 

carbamida 10% e saliva in situ, porém, o mesmo apresentou alterações morfológicas 

observadas através de microscopia eletrônica de varredura. 

Em um trabalho in situ, realizado por Basting et al., em 2001, no qual os 

voluntários permaneceram por 21 dias com fragmentos de esmalte hígido fixados na 

cavidade bucal, foi observado que o grupo tratado com peróxido de carbamida 10% 

apresentou menores valores de microdureza que o tratado com o agente placebo. 

Rodrigues et al., em 2005, observaram a redução da microdureza de fragmentos de 

esmalte fixados em pacientes e tratados in situ por 21 dias pela técnica de 

clareamento caseiro com peróxido de carbamida 10%. Por meio de réplicas 

observadas em microscopia, Turkün et al. (2002) relataram que, mesmo com a 

aplicação de peróxido de carbamida 10% in vivo, por somente 2 horas, ocorre à 

formação de porosidades sugerindo a perda de minerais.  

O peróxido de hidrogênio é degradado rapidamente no meio oral. Entre os 

fatores que contribuem para esta rápida degradação estão o biofilme, saliva, 

microbiota oral, alteração de pH do agente ativo e saturação de oxigênio no dente 

(Wattanapayungkul et al., 1999). Dessa forma, alterando-se estes fatores, pode-se 

potencializar a ação dos peróxidos obtendo-se melhores resultados clínicos. 

Um dos componentes que melhoram a ação e efetividade do peróxido de 

carbamida é o carbopol, um polímero sintético do ácido acrílico utilizado em diversas 
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formulações como espessante. Seu uso foi proposto por Haywood & Heymann em 

1989 como um dos requisitos para que o peróxido de carbamida, previamente 

utilizado na forma líquida, torne-se um gel, permitindo sua acomodação na moldeira 

individual. Uma alta concentração de carbopol permite que o clareador fique mais 

espesso e melhore a adesão aos tecidos, permitindo sua liberação constante e 

duradoura (Mc Cracken & Haywood, 1995). Por outro lado, a ausência do agente 

espessante pode comprometer o efeito clareador pela rápida liberação e 

decomposição do peróxido de hidrogênio na cavidade oral (Mc Cracken & Haywood, 

1995). 

Como a finalidade da incorporação do espessante é somente o aumento 

da consistência dos agentes de clareamento, este não deveria apresentar nenhum 

efeito adicional ao dente (Freitas et al., 2006). Entretanto, o carbopol é uma 

substância ácida, e se por um lado esse pH pode ser vantajoso para aumentar o 

prazo de validade e armazenamento do gel clareador, pois o peróxido de carbamida 

encontra-se mais estável em soluções ácidas (Marshall 1995), por outro, pode levar 

a desmineralização do esmalte dental durante o tratamento clareador. 

Alguns estudos sugerem que as alterações no conteúdo mineral do 

esmalte após o tratamento clareador não estejam somente relacionadas à aplicação 

dos peróxidos. Rodrigues et al., (2005), demonstraram a redução da microdureza do 

esmalte dental humano após o tratamento in situ com géis clareadores ou com o 

agente espessante. 

Basting et al., em 2003, relataram uma queda na microdureza no esmalte 

dental, após o tratamento clareador caseiro in vitro com géis de peróxido de 

carbamida de 10-20%, assim como do grupo controle, o qual foi tratado somente 

com o agente espessante o carbopol. Já em outro estudo in vitro, Mc Craken & 

Haywood, em 1995, verificaram a queda de microdureza após a utilização de 

peróxido de carbamida a 10% com carbopol comparado a outro peróxido de 

carbamida a 10% sem o espessante, porem este apresentava um pH de 7,2. 

Rodrigues et al., em 2005, observaram a redução da microdureza do esmalte dental 

humano tratado in situ com carbopol. 

Assim, nota-se a existência de outros fatores contribuindo com as 

alterações causadas pelo tratamento clareador não relacionados com o peróxido, e 

há a possibilidade do agente espessante ser um desses fatores, tornando-se de 

grande importância à avaliação do efeito deste componente sobre o esmalte dental. 
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Outro aspecto que deve ser considerado é a metodologia empregada, em 

estudos in vitro, deve-se considerar o uso de uma solução similar à saliva natural 

para simular a condição oral. A maioria dos estudos que não utilizam esta solução 

relatam perda de minerais. Já em estudos que empregam metodologias com 

avaliações in situ é reproduzida uma interação dinâmica entre saliva e esmalte.  

Com base nos guias de aceitação dos produtos clareadores dentais 

apresentados pela American Dental Association, Siew, em 2000, afirmou que para 

avaliar o efeito de sistemas clareadores sobre o esmalte dental testes laboratoriais 

de microdureza deveriam ser feitos e caso estes demonstrassem alterações, 

avaliações clínicas deveriam ser realizadas. 

A associação dos resultados de estudos realizados in vitro e in situ tem 

colaborado para compreender os efeitos de substâncias como agentes clareadores e 

a importância da saliva no equilíbrio intra-oral. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Em 1989, Haywood & Heymann descreveram a técnica de clareamento 

dental caseiro, utilizando o peróxido de carbamida. A técnica oferece segurança, por 

não envolver aplicação de calor, ácidos ou desgastes. É efetiva para dentes com 

manchamentos médios, a facilidade de procedimento e o baixo custo, por envolver 

um tempo mínimo de consultório. A técnica, descrita e ilustrada clinicamente no 

trabalho, consistia em moldagem e obtenção de modelos do paciente para 

confecção de uma moldeira de clareamento individual. Essa moldeira era preenchida 

com o agente clareador, peróxido de carbamida a 10%, e usada durante a noite. Os 

pacientes retornavam para controle, e as mudanças de cor já podiam ser notadas na 

segunda semana. Entretanto, o período considerado necessário para alcançar o 

clareamento era de seis semanas. 

Shannon et al. realizaram, em 1993, um estudo combinando a aplicação 

de agentes clareadores in vitro, por um período de 15 horas, com o período restante 

sob o efeito in situ da saliva humana. Fragmentos de esmalte foram obtidos a partir 

de molares humanos não erupcionados, esterilizados em óxido de etileno por oito 

horas e preparados para avaliação de microdureza. Foram selecionados voluntários 

e confeccionados aparelhos individuais para a fixação dos fragmentos. Em seguida, 

os aparelhos foram expostos a uma das três marcas comerciais de agentes 

clareadores à base de peróxido de carbamida a 10% ou à saliva artificial por 15 

horas e foram levadas aos voluntários para utilizarem os aparelhos por oito horas, 

removendo-os somente para higiene bucal por dois minutos. Nos finais de semana, 

os aparelhos eram imersos oito horas em saliva artificial. Após duas e quatro 

semanas, foram realizadas avaliações de microdureza e da morfologia da superfície 

do esmalte através de microscopia eletrônica de varredura. Os valores de dureza 

obtidos na segunda semana demonstraram que os dentes clareados possuíam 

valores de microdureza inferior aos controles, porém não demonstraram diferenças 

estatísticas. Houve um aumento estatístico significante nos valores de dureza entre 

os grupos clareados da segunda para a quarta semana, entretanto os fragmentos 

clareados na quarta semana também não diferiram do grupo controle. As 

fotomicrografias revelaram a presença de alterações topográficas após quatro 

semanas similares a padrões de erosão. Os autores sugeriram que os fragmentos 
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podem ter sofrido fenômenos de desmineralização pela ação dos agentes 

clareadores, alternando com processos de remineralização causados pela saliva 

humana. 

Leonard et al., em 1994, avaliaram o pH da saliva de quatro voluntários 

durante a aplicação de um gel à base de peróxido de carbamida a 10% ácido, em 12 

sessões clínicas, através de um medidor de pH, a cada cinco minutos, até que a 

saliva demonstrasse valor similar ao inicial. Foi constatada uma queda não 

significativa do pH salivar após cinco minutos de uso, porém após dez minutos o pH 

atingiu valores superiores a 7,0 e, após 15 e 20 minutos, valores estatisticamente 

significantes e superiores ao inicial foram detectados. O pH salivar retornou aos 

valores iniciais, em média, após 100 minutos de tratamento. Foi demonstrado que 

um gel de peróxido de carbamida ácido elevou significativamente o pH salivar após 

15 minutos de aplicação e, mais importante que esse efeito, foi à manutenção do pH 

salivar elevado em relação ao pH basal durante o período de avaliação. 

Leonard et al., em 1994, em outro estudo, avaliaram o pH salivar e do 

biofilme durante o clareamento dental com um gel de peróxido de carbamida a 10% 

com pH moderadamente ácido. Quatro voluntários foram selecionados. Estes 

pararam de escovar seus dentes 48 horas antes do início da avaliação para 

acumular o biofilme. O gel foi utilizado em uma moldeira e, através de um medidor, o 

pH foi avaliado antes e durante o clareamento dental por duas horas, e os valores 

obtidos demonstram que após o uso do gel, o pH torna-se estatisticamente mais alto 

que o inicial. Nesse estudo, o maior pico de pH no biofilme foi encontrado após 31 

minutos de uso do gel. 

Ben-Amar et al., em 1995, em um estudo in vitro, adaptaram dentes 

humanos extraídos a manequins e confeccionaram moldeiras de clareamento para 

esses dentes, que foram submetidos ao tratamento com peróxido de carbamida a 

10% por oito horas diárias durante 21 dias, permanecendo pelas 16 horas 

remanescentes em contato com rolos de algodão úmido. Após esse tratamento 

clareador, uma parte da amostra foi submetida a um teste de resistência adesiva, 

que demonstrou uma diminuição no valor de adesão. A outra parte foi avaliada 

através de microscopia eletrônica de varredura, sendo notados vários graus de 

porosidade, presença de crateras e um padrão semelhante ao esmalte condicionado 

por ácido. 
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Frysh et al., em 1995, avaliaram, in vitro, através de um colorímetro a 

efetividade de um agente clareador a base de peróxido de hidrogênio a 35% em seu 

pH original (4,4) e tamponado para o pH 9,0, aplicado sobre dentes extraídos e 

autoclavados. Foi constatado que o peróxido de hidrogênio alcalino é 2,7 vezes mais 

efetivo que o peróxido de hidrogênio ácido. Acrescentaram, ainda, que o agente 

alcalino possui a vantagem de causar menor desmineralização na superfície dental 

que outros agentes ácidos. 

Marshall et al., em 1995 realizaram um estudo revisando o uso do 

peróxido de hidrogênio. Na Odontologia o peróxido de hidrogênio 3% tem sido usado 

para aumentar a reparação do tecido gengival e reduzir a placa a níveis melhores de 

microrganismos relacionados à doença periodontal. Os sistemas clareadores, 

geralmente apresentam uma porcentagem maior do que 3% de peróxido de 

hidrogênio em sua formulação. Esta revisão enfoca o uso rotineiro de peróxido de 

hidrogênio 3% ou menos, na higiene oral e em concentrações maiores usada em 

clareamento dental. Concentrações maiores de peróxido de hidrogênio, por um 

longo período e tempo aumentam o potencial irritante, hiperplasia e aumenta o 

potencial carcinogênico. Esta revisão demonstra o mecanismo de ação, em estudos 

in vitro e in situ, e a rotina terapêutica usada na terapia dental.  

Mc Cracken & Haywood, em 1995, avaliaram in vitro a microdureza do 

esmalte dental humano após a aplicação de dois tipos de peróxido de carbamida a 

10%, sendo que um deles possuía pH 5,3 e carbopol e, o outro, pH 7,2, mas sem 

carbopol. Após 24 aplicações de uma hora, em três dias, os fragmentos foram 

polidos e a microdureza Knoop subsuperficial foi avaliada. Somente foi encontrada 

alteração na profundidade de 25µm com a aplicação do peróxido de carbamida 

ácido com o agente espessante. Entretanto, não se pode afirmar se o responsável 

pela perda de mineral foi o pH ácido ou o carbopol. O agente clareador sem carbopol 

não demonstrou diferenças na microdureza subsuperficial. Os autores confrontaram 

seus resultados com os de outros trabalhos, considerando que a perda de mineral, 

ocorrida somente subsuperficialmente na profundidade de 25µm, é clinicamente 

insignificante frente ao condicionamento ácido ou a uma profilaxia dental que 

removem cerca de 5µm a 50µm do esmalte. 

Em 1996, Mc Cracken & Haywood por meio de uma análise quantitativa 

por espectrofotometria, constataram que o esmalte dental humano exposto in vitro 

ao gel de peróxido de carbamida a 10% por seis horas, sem a presença de saliva ou 
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solução equivalente, perdeu uma quantidade estatisticamente significante de cálcio. 

Entretanto, essa perda foi similar à exposição a um refrigerante à base de cola por 

2,5 minutos, tempo necessário para o consumo de, aproximadamente, 500ml (16oz) 

de refrigerante. Dessa forma, a perda clínica de mineral sofrida pelo esmalte dental 

pode ser considerada mínima. 

Attin et al. em 1997, avaliaram in vitro, o efeito de um gel à base de 

peróxido de carbamida a 10% sobre a microdureza do esmalte dental bovino 

associado a diferentes aplicações de flúor e imersão em solução remineralizadora. 

Os espécimes com dimensão de 4x4mm foram expostos por 12 horas ao gel e, em 

seguida, imersos em uma saliva artificial por oito horas, sendo que um grupo 

experimental sofreu imersão prévia de um minuto em uma solução de 0,2% de flúor, 

em outro grupo foi aplicado um verniz de flúor 2,23% por uma hora. Após dois e 

quatro dias de tratamento, foram realizados ensaios de microdureza pelos quais foi 

constatada uma diminuição estatisticamente significante e progressiva da 

microdureza do esmalte dental clareado. Entretanto, o grupo não exposto aos 

fluoretos demonstrou a maior perda mineral. Dessa forma, a queda de microdureza 

superficial do esmalte foi reduzida pela aplicação de fluoretos durante o período de 

remineralização durante o tratamento clareador. 

Crews et al., em 1997, submeteram in vitro, dentes humanos extraídos ao 

tratamento com três sistemas clareadores durante três semanas com aplicações três 

vezes ao dia de: peróxido de carbamida a 10%, peróxido de carbamida a 15% ou 

peróxido de hidrogênio a 10%. Após o tratamento clareador realizaram a análise 

quantitativa do conteúdo de Ca e P em um microscópio eletrônico de varredura. 

Constataram um aumento não significativo estatisticamente na porcentagem dos 

minerais, sendo maior no grupo tratado com peróxido de hidrogênio a 10%, seguido 

pelo peróxido de carbamida a 15% e por último o peróxido de carbamida a 10%. 

Este aumento de conteúdo mineral foi atribuído à remoção da matriz orgânica do 

esmalte. 

Em 1998, Smidt et al. avaliaram in vitro, o efeito de três agentes 

clareadores à base de peróxido de carbamida a 10% sobre a microdureza do 

esmalte dental humano. Após 16 dias de tratamento clareador, por seis horas, e 

armazenamento intermediário em solução salina, os agentes clareadores causaram 

uma perda de dureza estatisticamente significante, indicando desmineralização do 

esmalte. Os espécimes foram também avaliados através de microscopia eletrônica 
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de varredura, que demonstrou haver padrões de porosidade e uma grande 

rugosidade superficial. 

Wattanapayungkul et al., em 1999, avaliaram a degradação do peróxido 

de carbamida 10% na primeira hora de uso, in vivo. O gel clareador foi analisado nos 

tempos: 50 seg, 2,5 min, 5 min, 10 min, 20min, 40 min e 60 min. Nas seguintes 

condições: em voluntários que não receberam profilaxia e nem escovaram os dentes 

duas horas antes do experimento e em voluntários que receberam a profilaxia no 

mínimo duas horas antes do experimento. Foi avaliada a concentração do peróxido 

de carbamida em três sítios, na moldeira, no dente e película aderida. A saliva 

excretada durante o tempo foi expectorada em um Baker, e depois analisada a 

quantidade ingerida pelo paciente neste período, a media foi de aproximadamente 

2.105 mg de peróxido de carbamida em uma hora. A película aderida não interfere 

na degradação do peróxido de carbamida, no dente ou aderido. A degradação do 

peróxido de carbamida foi similar nos três sítios (dente, moldeira e aderido) 

mostrando ser alta a degradação nos primeiros cinco minutos. Em uma hora a 

concentração de peróxido de carbamida na moldeira dente e na película aderida é 

de respectivamente 54%, 70% e 72%. 

Potocnik et al., em 2000, avaliaram in vitro, o efeito da aplicação de um 

gel de peróxido de carbamida a 10% (pH= 6,62) sobre o esmalte dental humano. Os 

seis dentes extraídos foram submetidos ao gel por 336 horas, sendo este renovado 

a cada oito horas. Após a aplicação os dentes foram cortados longitudinalmente, 

polidos, e a microdureza Vickers subsuperficial foi avaliada, entre a superfície do 

esmalte e a junção amelodentinária. A avaliação de microdureza não demonstrou 

diferenças estatísticas. Entretanto, os autores relatam à ocorrência de uma alta 

variabilidade nos valores obtidos devido a grande diferença entre a estrutura mineral 

e a configuração dos cristais de esmalte de diferentes dentes. Em seguida, as 

concentrações de Ca e P nos dentes foram avaliadas em um microscópio eletrônico 

de varredura. Houve uma grande diminuição na concentração cálcio, o que 

demonstrou perda de mineral. Porém, os autores afirmaram que essa perda foi sutil 

e não detectável através do ensaio de microdureza. Foi notado, ainda, um aumento 

na concentração de Ca no gel clareador, sugerindo uma perda de mineral para o gel. 

Foi concluído que peróxido de carbamida a 10% causa mudanças químicas e 

microestruturais locais no esmalte dental clinicamente insignificantes. Peróxido de 

carbamida 10% - o estudo confirmou que a superfície do esmalte apresenta-se 
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desmineralizada após o clareamento com peróxido de carbamida 10%. Entretanto, a 

perda de mineral é não foi o suficiente para afetar a microdureza. A perda de 

concentração de Ca foi de 15,13% e de P foi apenas 1,34%. 

Em 2000, Price et al. mensuraram in vitro, o pH de 26 sistemas 

clareadores disponíveis no mercado. O pH foi ranqueado entre muito ácido com 3,67 

e muito básico com 11,13. Quando o pH esta por volta de 5,2 ocorre a 

desmineralização do esmalte. Nos resultados, os sistemas clareadores caseiros, 

apresentaram uma media de pH 6,48 ± 0,51 (entre 5,66 e 7,35). O Colgate Platinum 

Professional Overnight 10% apresentou um pH de 5,93 ± 0,08. Não se pode afirmar 

que o pH de produtos contendo peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio 

modificam mesmo o meio oral, ou se alterações de pH podem causar efeitos 

deletérios aos tecidos orais durante o processo de clareamento. Os autores 

concluíram que fatores como pH, concentração acida, temperatura, tempo de 

exposição e freqüência podem juntos contribuir para a erosão e desmineralização do 

esmalte dental de pacientes submetidos ao clareamento. 

Akal et al., em 2001, em estudo in vitro, aplicaram duas marcas 

comerciais de agentes clareadores em dentes humanos recém-extraídos: peróxido 

de carbamida a 10%, por seis horas; e peróxido de carbamida a 12% com fluoreto 

de potássio, por três horas. Os dentes foram delimitados com um verniz resistente 

ao ácido, isolando uma área para servir como controle. Após cada tratamento 

clareador, os dentes foram estocados em saliva artificial até a repetição do 

tratamento no dia seguinte. Após quatro semanas, metade da amostra foi preparada 

para microscopia eletrônica de varredura, e a outra foi submetida a ensaios de 

microdureza Vickers. A análise das fotomicrografias mostrou alterações 

consideráveis na superfície do esmalte clareado em ambos os grupos comparados 

ao controle, com a presença de áreas de desmineralização na periferia dos prismas 

de esmalte e a deposição de uma pequena quantidade de mineral amorfo na 

periferia dos prismas. Entretanto, o grupo tratado com peróxido de carbamida a 12% 

demonstrou um menor padrão de desmineralização e partículas de fluoreto de cálcio 

foram encontradas, provavelmente devido à presença do flúor em sua fórmula. Os 

valores de dureza obtidos demonstraram uma diminuição estatisticamente 

significante da dureza do esmalte tratado com o peróxido de carbamida a 10% e 

aumento do esmalte tratado com o peróxido de carbamida a 12% que, 

possivelmente, ocorreu devido à presença de flúor na formulação do agente. 

  



 11

 

Basting et al. (2001) realizaram um estudo in situ em que fragmentos de 

esmalte e dentina humanos, hígidos ou com lesões de cárie induzidas em 

laboratório, foram fixados em dentes de pacientes submetidos ao tratamento 

clareador com peróxido de carbamida a 10% ou um agente placebo por 21 dias. Os 

ensaios de microdureza demonstraram diferenças estatisticamente significantes e 

menores para o esmalte hígido ou desmineralizado tratado com peróxido de 

carbamida a 10% em relação aos tratados com o agente placebo carbopol 940. 

Entretanto, não houve diferenças entre a microdureza dos fragmentos de dentina 

hígida ou desmineralizada tratada com o agente placebo ou peróxido de carbamida 

10%. 

Cimilli & Pameijer, em 2001, submeteram in vitro, fragmentos de esmalte 

humano ao tratamento clareador com uma de quatro marcas comerciais de peróxido 

de carbamida, duas com concentração de 10%, uma de 15% e outra de 16%, tendo 

um grupo controle armazenado em água destilada. Os agentes foram aplicados por 

seis horas diárias, sendo nas 18 horas restantes imersos em água destilada, durante 

cinco ou dez dias. Em seguida, os fragmentos foram submetidos a diferentes 

avaliações de microdureza superficial e subsuperficial (100µm) e análises de 

espectrofotometria e difração de raios-X. Todos os grupos clareados apresentaram 

valores de microdureza superficial estatisticamente inferior ao grupo controle após 

cinco ou dez dias. Os valores de microdureza subsuperficial foram estatisticamente 

inferiores aos de dureza superficial, com exceção do grupo tratado com os agentes à 

base de peróxido de carbamida a 10%. O grupo tratado com peróxido de carbamida 

a 16% apresentou os menores valores de dureza superficial e subsuperficial em 

relação ao controle, embora o peróxido de carbamida a 15% não tenha diferido do 

grupo controle na dureza subsuperficial. As análises de espectrofotometria e de 

difração de raios-X demonstraram haver perda de mineral. 

Rodrigues et al., em 2001, realizaram um estudo in vitro, avaliando o 

efeito de duas marcas comerciais de agentes clareadores à base de peróxido de 

carbamida a 10% sobre a microdureza do esmalte dental, em função do tempo de 

clareamento. O tratamento clareador consistiu na aplicação dos géis por oito horas 

diárias durante 42 dias e imersão durante o período restante em uma solução 

remineralizadora similar à saliva humana. Foram realizados ensaios de microdureza 

Knoop antes e após 1, 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias de tratamento. Os valores de 
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dureza obtidos demonstraram um aumento estatístico na microdureza dos 

fragmentos dentais tratados com um dos agentes clareadores, a partir do sétimo dia 

de tratamento com um pico de dureza após 21 dias de tratamento, quando diminuiu, 

tornando-se similar ao grupo controle. O grupo controle permaneceu com a mesma 

média de dureza durante todo o experimento. O outro agente avaliado, cuja literatura 

indica ter um baixo pH, sofreu uma queda nos valores de microdureza, que foi 

estatisticamente significante a partir do 21º dia de tratamento em relação ao grupo 

controle. Os resultados sugeriram que o pH dos agentes clareadores pode 

influenciar na perda de mineral. Entretanto, pode-se esperar que in vivo essa perda 

de mineral não ocorra, ou mesmo seja menor em função da presença da saliva. 

Lopes et al., em 2002, avaliaram in vitro, a morfologia superficial do 

esmalte dental, através de microscopia eletrônica de varredura, e a microdureza 

após o tratamento com um gel clareador livre de oxigênio e um à base de peróxido 

de carbamida a 10%. Para isolar o efeito dos subprodutos resultantes da 

decomposição do peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio e uréia, foram 

criados mais dois grupos experimentais: peróxido de hidrogênio a 3% associado ao 

carbopol e uréia a 7%. Foi utilizado, ainda, um grupo controle que permaneceu 

imerso em saliva artificial. Fragmentos de dentes humanos foram expostos aos 

produtos por três horas diárias, durante duas semanas, sendo imersos em saliva 

artificial no restante do período. A avaliação da microdureza Vickers demonstrou um 

aumento de dureza para o grupo tratado com o agente livre de oxigênio. Os grupos 

tratados com peróxido de carbamida a 10% e uréia a 7% não demonstraram 

alterações na microdureza em relação ao controle. Os fragmentos tratados com 

peróxido de hidrogênio a 3% e carbopol apresentaram uma queda estatisticamente 

significante na microdureza do esmalte. A análise de microscopia eletrônica de 

varredura verificou a presença de alterações moderadas na superfície do grupo 

tratado com o peróxido de hidrogênio a 3% e carbopol; foi notada também a 

presença de um precipitado de Ca e P, provavelmente devido à ação da saliva 

artificial. Os outros grupos não demonstraram alterações da morfologia. Entretanto, 

também apresentaram o precipitado de minerais. Concluiu-se que o uso de agentes 

clareadores com peróxido de hidrogênio causou alterações superficiais da 

morfologia e dureza do esmalte dental humano. 
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Türkün et al., em 2002, constataram, através de microscopia eletrônica 

de varredura, a formação de porosidades e defeitos na superfície do esmalte dental 

humano in vivo através de réplicas dos incisivos de pacientes submetidos ao 

clareamento caseiro com dois agentes a base de peróxido de carbamida a 10% por 

duas semanas. Porém, três meses após o término do tratamento, novas réplicas 

foram feitas, e os defeitos e porosidades não estavam presentes no esmalte, o qual 

possuía um padrão semelhante ao verificado antes do clareamento. Esse efeito foi 

atribuído à presença da saliva e suas características remineralizadora que 

possibilitaram a reversão dos efeitos dos géis clareadores. 

Araújo et al., 2003 avaliaram in situ, a microdureza superficial do esmalte 

dental humano tratado com peróxido de carbamida 10% em aplicações de 1 e 7 

horas ao dia, durante 21 dias. Dez pacientes receberam um aparelho intra-oral de 

acrílico superior, com a orientação de utilização durante 24 horas/dia, por um 

período de 21 dias. O aparelho tinha 9 fragmentos de esmalte fixados no acrílico na 

face lingual, sendo que 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo e 3 ao centro. Os 

pacientes utilizaram uma placa para clareamento que recobria os fragmentos do lado 

esquerdo, na qual aplicavam o agente clareador por 1 hora. Após este tempo, faziam 

bochecho com água da torneira e passavam para a segunda placa para clareamento 

que recobria os fragmentos do lado direito e aplicavam o agente clareador sobre 

eles por 7 horas. Os fragmentos do centro foram utilizados como grupo controle. 

Este procedimento foi repetido pelos voluntários durante 21 dias. O resultado da 

avaliação da microdureza Knoop não demonstrou diferenças estatísticas entre os 

grupos nos diferentes períodos de tratamento avaliados. 

Basting et al., em 2003, avaliaram in vitro, o efeito de agentes 

clareadores à base de peróxido de carbamida a 10%, 15%, 16%, 20% e 22% e um 

agente à base de carbopol e glicerina sobre a microdureza do esmalte antes e após 

oito horas, 7, 14, 21, 28, 35 e 48 dias de tratamento e sete e 14 dias após o 

encerramento do clareamento. Os resultados obtidos demonstraram haver uma 

queda estatisticamente significativa na microdureza do esmalte dental logo após o 

tratamento clareador para todos os agentes clareadores, inclusive no grupo tratado 

com carbopol e glicerina. A análise de regressão demonstrou haver um 

comportamento semelhante entre os agentes clareadores. Entretanto, no período 

pós clareamento, houve um aumento nos valores de dureza, porém, somente o 

grupo tratado com peróxido de carbamida a 15% e 20% que apresentavam 
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substâncias remineralizantes apresentaram aumento estatisticamente significante 

acima dos valores de dureza iniciais. Concluiu-se que os agentes clareadores 

podem causar a desmineralização do esmalte. Porém, a concentração não 

influenciou a microdureza do esmalte. Quando necessário, pode-se optar pelo uso 

de agentes em maior concentração. Espera-se ainda que, clinicamente, o esmalte 

alcance a dureza inicial pela ação da saliva. 

Em 2003, de Oliveira et al., avaliaram in vitro, a microdureza do esmalte 

dental humano durante o tratamento clareador associado à aplicação de dentifrícios 

dessensibilizantes com ou sem flúor. O gel clareador utilizado foi à base de peróxido 

de carbamida a 10% com pH 6,2, o qual havia demonstrado efeito desmineralizador 

em estudos preliminares, comparado a um gel placebo de carbopol usado como 

controle. O regime clareador consistiu na aplicação do gel clareador ou placebo em 

fragmentos embutidos por meio de uma moldeira individual, durante oito horas 

diárias, imersos em uma solução remineralizadora similar à saliva artificial. Após o 

tratamento clareador, foram expostos a uma solução de dentifrício e água por cinco 

minutos e, nas 16 horas remanescentes, os fragmentos foram imersos em uma nova 

solução remineralizadora. Ensaios de microdureza foram realizados antes, após oito 

horas e 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias de clareamento e após 7 e 14 dias de encerrado 

o regime clareador. Os grupos tratados com o agente placebo não diferiram na 

microdureza ao longo do experimento. Nos grupos clareados, logo após a aplicação 

do agente clareador (8hs), foi notada uma leve queda na microdureza. Entretanto, 

houve um aumento estatisticamente significante em função do tempo de 

clareamento. Esse aumento está diretamente relacionado à possibilidade de uma 

leve desmineralização causada pelo agente clareador sucedida por um grande 

período de remineralização iniciado pelos dentifrícios dessensibilizantes seguido 

pela imersão na solução de saliva artificial. Dessa forma, pode-se esperar que uma 

possível desmineralização causada pelos agentes clareadores possa ser 

clinicamente revertida pela ação de dentifrícios e da saliva. 

Em 2004, Attin et al., em um estudo in vitro, comparou agentes 

clareadores de diferentes marcas comercias em relação aos efeitos sobre a 

microdureza superficial do esmalte. Utilizaram fragmentos de esmalte bovino no 

qual, no mesmo fragmento, mensuraram a dureza Knoop e com uma distância de 

500µm mediram a dureza Vickers, no tempo inicial e final do clareamento. Na 

análise dos resultados, foi observado que na dureza Knoop houve uma diferença 
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estatística entre o tempo inicial e final em todos os agentes, mas sem diferença entre 

o grupo controle e o tempo inicial de todos os agentes clareadores. Na análise da 

dureza Vickers não houve diferenças estatísticas significantes, entre os tempos 

inicial e final, dos sistemas clareadores a base de peróxido de carbamida, nas 

diversas concentrações estudadas, exceto nos agentes com peróxido de hidrogênio 

que apresentaram diminuição da microdureza. 

Demonstrando que a saliva pode remineralizar o esmalte dental clareado, 

Justino et al. (2004), comparou os efeitos do peróxido de carbamida na 

microdureza, perda de cálcio e análise morfológica do esmalte dental humano, num 

estudo in vitro e in situ. A microdureza Vickers foi mensurada no início e ao término 

do tratamento. O gel clareador foi coletado diariamente e foi mensurada a perda de 

cálcio em três condições: no primeiro dia, entre o segundo e sétimo dia e entre o 

oitavo e o décimo quarto dia. Resultados mostraram que a grande perda de cálcio 

ocorre no primeiro dia, nas duas condições analisadas, havendo uma pequena perda 

no segundo tempo e outra ainda menos no terceiro tempo analisado. A perda de 

cálcio foi significativamente maior in vitro do que in situ. Não houve uma perda 

significativa da microdureza na avaliação in situ, já na avaliação in vitro houve uma 

perda da microdureza ao término do tratamento. Na análise da morfologia da 

superfície do esmalte, os espécimes clareados in situ mostraram-se similares ao 

esmalte não clareado. Entretanto algumas depressões foram observadas, nos 

espécimes clareados in vitro, depressões evidentes indicando uma grande perda de 

mineral devido à dissolução do esmalte, em algumas regiões o esmalte 

assemelhava-se ao esmalte condicionado com acido fosfórico. Concluíram que a 

saliva pode diminuir a desmineralização do esmalte humano no tratamento clareador 

in situ. 

Ünlü et al. (em 2004) avaliaram as alterações da microdureza do esmalte 

dental humano quando tratados in vitro com peróxido de carbamida a 10% e 15%. A 

análise da microdureza Vickers foi realizada ao término do tratamento. Não houve 

diferença estatística entre os diferentes grupos, assim concluíram que este estudo 

indica que tratamento com peróxido de carbamida a 10% e 15% por um curto 

período de aplicação, não produz alterações significativas na dureza do esmalte e 

dentina. 

Em 2004, White et al. analisaram a microdureza superficial e os efeitos 

na ultraestrutura do esmalte e dentina de dentes submetidos ao tratamento clareador 
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com Crest Whitestrips, sistemas a base de peróxido de hidrogênio 5,3 e 6,5%. A 

microdureza Vickers foi mensurada no inicio e após o tratamento. Os resultados 

mostraram que a superfície do esmalte, assim como a dentina, não apresentaram 

diferenças estatisticamente significante entre os sistemas clareadores, mesmo nas 

amostras que receberam tratamento excessivo. Apresentaram diferença estatística, 

quando comparados ao grupo placebo e grupo controle. 

Na investigação de componentes dos agentes clareadores que poderiam 

causar alterações na microdureza do esmalte, Basting et al., em 2005 analisaram in 

vitro, os efeitos do peróxido de carbamida 10%, carbopol, glicerina e associações, 

em fragmentos de esmalte hígido, esmalte desmineralizado, dentina hígida e dentina 

desmineralizada. O tratamento foi realizado por 8 horas diárias, durante 42 dias. Os 

fragmentos foram analisados em 9 tempos. A análise estatística demonstrou 

diferenças entre todos os agentes em cada tempo analisado. O peróxido de 

carbamida 10%, carbopol, glicerina e associações aumentaram a microdureza no 

esmalte desmineralizado, dentina hígida e dentina desmineralizada. O carbopol e 

associações causaram alterações na microdureza embora glicerina mostrou afetar o 

esmalte e a dentina em menor grau. 

Com o objetivo de testar a hipótese nula de que a microdureza do esmalte 

não é alterada quando este é exposto ao gel de peróxido de carbamida contendo 

flúor ou cálcio, em 2005, de Oliveira et al., analisaram a microdureza superficial do 

esmalte humano submetido ao clareamento com peróxido de carbamida 10% 

contendo cálcio ou flúor. A microdureza do esmalte foi avaliada no inicio, 7, 14 dias 

de clareamento e 7 dias após o término. É aceito de que o efeito dos íons de flúor 

acelerando o aumento e diminuindo a dissolução dos minerais do esmalte dental são 

extraídos durante a atuação da fase de dissolução, aumentando a supersaturação 

ou diminuindo a subsaturação. Os tratamentos clareadores in vitro, reduziram 

significativamente a microdureza em todos os tempos avaliados quando comparados 

ao grupo controle. Os achados deste estudo sugerem que, a despeito da adição de 

cálcio e flúor, todos os géis clareadores afetaram a microdureza superficial do 

esmalte.  

Em 2005, Rodrigues et al., analisaram in situ a microdureza do esmalte 

dental durante o tratamento clareador caseiro e de consultório associados. Oitenta e 

oito fragmentos de esmalte de terceiros molares doados para o estudo foram 

preparados, autoclavados e colados na face vestibular dos primeiros molares 
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superiores de voluntários. O tratamento de consultório foi executado no inicio, após 7 

e 14 dias. No mesmo dia o paciente iniciava o tratamento caseiro com o agente 

recebido e fazia aplicações diárias de 6 horas durante 21 dias. A mensuração da 

microdureza foi executada antes e após o tratamento. A análise estatística, não 

apresentou diferença entre os grupos. Todos os grupos tiveram uma perda de 

mineral, mas os autores concluíram que não houve uma perda clinicamente 

relevante. 

Freitas et al., em 2006, numa revisão da literatura sobre o efeito do 

clareamento no equilíbrio mineral dos tecidos dentais, especulam como o 

clareamento contribui para o ganho ou perda de minerais do dente. Durante o 

clareamento, muitos fatores, como o ingrediente clareador ativo, ingredientes 

inativos, subprodutos originados pela degradação do processo do clareamento, bem 

como as interações do dente com a saliva e fluoretos entre as aplicações do 

tratamento podem influenciar o equilíbrio mineral da estrutura dental. O carbopol, 

utilizado em diversas formulações como agente espessante, pode proporcionar a 

formação de complexos de cálcio, reduzindo a saturação da saliva e 

conseqüentemente a perda de cálcio dos dentes. Embora o flúor possa reduzir 

potencialmente a perda de mineral e aumentar a remineralização, a saliva é 

essencial para o equilíbrio mineral intra-oral, pois ela é saturada com cálcio e fosfato, 

que podem repor minerais na região desmineralizada do esmalte.  
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3. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro e in situ o efeito de três 

sistemas clareadores caseiros e dois agentes espessantes sobre a microdureza do 

esmalte dental humano. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Aspectos éticos 

Por utilizar dentes terceiros molares inclusos, que foram indicados para 

extração cirúrgica, e envolver seres humanos, este experimento foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa CEP da Universidade Guarulhos e aprovado na 

reunião ordinária realizada dia 02 de fevereiro de 2004 (Anexo 1), juntamente com o 

termo de doação de dentes (Anexo 2) e o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Anexo 3), para os voluntários. 

4.2. Seleção e preparo dos dentes 

Para os estudos in vitro e in situ, 55 terceiros molares inclusos foram 

selecionados. Os dentes possuíam indicações cirúrgicas para exodontia, e as 

extrações, foram realizadas em clínicas particulares. Os pacientes assinaram um 

termo de doação dos dentes para a realização da pesquisa. Os dentes foram 

armazenados em solução de timol 0,1%, desde a extração, para inibir o crescimento 

de microorganismos (Frysh, 1995). 

Os dentes foram limpos com curetas periodontaisщ, para a remoção de 

resíduos de tecido periodontal e submetidos à profilaxia com escova tipo RobsonЖ, 

pasta de pedra pomes e água deionizada. 

Foram realizadas marcações nas coroas com objetivo de delimitar os 

locais para secção (Figura 1). Os mesmos foram seccionados próximo da junção 

amelocementaria, utilizando discos diamantados dupla face⊗ acionados por 

micromotor em baixa rotaçãoφ com irrigação. Transversalmente foi eliminada a 

porção radicular e longitudinalmente foi feito um corte no terço médio da coroa dos 

dentes, obtendo-se assim de 3 a 4 fragmentos de esmalte com 3mm de altura, 3mm 

de largura e 2mm de espessura. Os fragmentos foram mensurados utilizando um 

paquímetro digital.   ك

                                            
Щ  HU-FRIEDY do Brasil, Rio de Janeiro • RJ, Brasil 
Ж Arti-Dente Com. Imp. Exp. Ltda., São Paulo, SP, Brasil 
⊗ #7020, KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasil 
φ Kavo do Brasil, Ind. Com. Ltda, Joinvile, SC, Brasil 
 .PANAMBRA TÉCNICA IMPORT. EXPORT. LTDA. São Paulo, SP, Brasil  ك
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A  B  C  D  
 

Figura 1- Obtenção dos fragmentos dentais a partir dos terceiros molares inclusos: A) Terceiro molar 
após procedimentos de limpeza; B) Delimitação do tamanho do fragmento; C) Corte com disco 

diamantado dupla-face; D) Fragmentos obtidos. 

 

Em seguida, os fragmentos foram selecionados tendo como padrão a 

ausência de trincas ou manchas. Os fragmentos foram inseridos em tubos de ensaio 

com água deionizada e mantidos em estufa a 37°C (Basting et al., 2003). 

 
Quadro 1- Grupos experimentais determinados pelo tratamento com os géis clareadores ou placebo 

Grupo Tratamento Composição  Nome comercial in vitro   
n 

in situ   
n 

G1 Peróxido de 
carbamida 10% 

Peróxido de carbamida, carbopol neutralizado, 
nitrato de potássio, fluoreto de sódio, humectante 

(glicol) e água deionizada. 

Whiteness Perfect 
FGM 21 18 

G2 Espessante Carbopol 2%  Poly  Comercial 21 18 

G3 Peróxido de 
carbamida 10% 

Peróxido de carbamida, pirofosfato de cálcio, 
poloxamero 407, PEG-12, PEG 2M, glicerina, 

fosfato de cálcio diidratado, pirofosfato acido de 
sódio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, 
EDTA dissódico diidratado, aroma e água. 

Colgate Platinum 
Overnight -

Colgate 
21 18 

G4 Espessante 
 

Phenonip 0,2%, nipagim 0,2%, polaxamero 40%, 
água destilada QSP 50g. pH 7.0. F&A 21 18 

G5 
Peróxido de 
hidrogênio 

6,5% 

Água, glicerina, peróxido de hidrogênio, carbomer 
956, hidróxido de sódio, sacarina de sódio.  Crest Whitestrips 21 18 
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4.3. Estudo in vitro 

4.3.1. Delineamento experimental 

As unidades experimentais deste trabalho in vitro foram compostas por 

105 fragmentos de esmalte dental humano. As variáveis independentes do estudo 

foram o Fator Tempo em 7 níveis: inicial, 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias, e o Fator 

Tratamento em 5 níveis (Quadro 1). A variável dependente foi a microdureza Knoop, 

avaliada em cada período de tempo após cada tratamento clareador. 

 

4.3.2. Preparo dos corpos de prova 

 Os fragmentos foram posicionados dentro de anéis obtidos a partir de 

tubos de PVC com 3/4 de polegadas em diâmetro, com a superfície de esmalte 

voltada para a região externa dos anéis, fixados em uma placa de cera no7 . Estes 

anéis foram preenchidos com resina de poliestireno¥. Após o tempo de presa, o 

bloco de resina contendo o fragmento foi separado do tubo de PVC. As superfícies 

de esmalte, dos fragmentos embutidas em resina de poliestireno, foram planificadas 

em uma lixadeira e politriz elétrica rotativa◙(Figura 2), com lixas abrasivas de óxido 

de alumínio de granulações☼ 400, 600 e 1200, refrigeradas com água, e velocidade 

de 300 RPM. O polimento final também foi realizado em politriz com os discos de 

feltro TOP, SUPRA e RAMΩ associados respectivamente às pastas de diamanteΩ de 

6, 3, 1 e 1/2μm em tecido refrigerado com óleo mineralΩ para padronizar a textura 

superficial e brilho do esmalte de todos os fragmentos. 

 

 

 

                                            
 Wilson, Polidental Ind. e Com Ltda. 

¥ Cromex, Piracicaba, Brasil. 
◙ Teclago PL 02, RB LAB Com e Técnica Ltda, São Paulo, Brasil 
☼ Carburundum Abrasivos Ltda, Vinhedo Brasil 
Ω Arotec AS Ind. E Com., Cotia, São Paulo, Brasil 
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Figura 2- Politriz elétrica rotativa, realização do 

polimento do esmalte dental. 
Figura 3- Microdurômetro PanTec - Panambra 

Ind. e Técnica AS

 

 

Após a obtenção de uma superfície lisa e polida, os corpos-de-prova 

foram limpos por 10 minutos com solução detergente neutra em cuba de ultrassom . 

 

4.3.3. Ensaios de microdureza Knoop 

As mensurações de microdureza foram realizadas em microdurômetro₣ 

com penetrador tipo Knoop e carga estática de 25g e tempo de aplicação da carga 

de 5 segundos (Figura 3). 

Em cada fragmento dental foram realizadas cinco indentações para cada 

tempo, de acordo com Siew, em 2000. Estas indentações tinham 30µm de distância 

entre si, e foram realizadas no tempo: inicial, após 1, 2, 3 e 4 semanas de 

clareamento e 1 e 2 semanas após o clareamento, totalizando 7 tempos (Figura 4). 

                                            
 Thornton, Unique Ind. Com. de Produtos Eletrônicos Ltda, São Paulo, Brasil 
₣ PanTec, Panambra Ind. E Técnica SA, São Paulo, Brasil 
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Figura 4- Esquema ilustrando a ilustrando a localização em esmalte. 

 

Os valores obtidos, referentes ao tamanho da diagonal maior, foram 

transformados em KHN (Knoop Hardness Number – número de dureza Knoop) 

automaticamente pelo equipamento, utilizando a formula: KHN = 14,23 x 106 x F/d2, 

onde, onde, F= valor da carga aplicada em gramas, d= comprimento da diagonal 

maior, em micrômetros. 

Calculou-se a microdureza média para cada uma das cinco indentações 

em esmalte, nas regiões correspondentes aos tempos experimentais. 

 

4.3.4. Tratamento experimental 

Foram confeccionadas moldeiras individuais em uma plastificadora a 

vácuo‡ para cada corpo-de-prova. 

O tratamento caseiro foi realizado como descrito por Rodrigues et al. em 

2001. Foram aplicados 0,02ml do respectivo produto com seringas de insulina (1ml) 

codificadas e o gel permaneceu por um período de 8 horas diárias, exceto para o 

grupo G5. 

Durante o clareamento, os corpos-de-prova foram recobertos por 

moldeiras individuais. 
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A B C 

Figura 5- Aplicação do gel clareador. A - aplicação com seringa codificada; B - gel sobre o fragmento 

dental; C - colocação da moldeira individual sobre o corpo-de-prova. 
 

No grupo 5 (G5) foi aplicada uma tira de 4x4mm2 com o agente clareador 

(Crest Whitestrips- Figura 6). Este tratamento foi realizado duas vezes ao dia por 30 

minutos, de acordo com as especificações do fabricante, e em seguida, lavado e 

imerso em solução de saliva artificial. 

 

 
      A                                              B 

Figura 6- A - Aplicação da tira do Whitestrips com pinça; B – Tira aplicada sobre o fragmento dental. 

 

A saliva artificial usada foi à proposta por Featherstone (1986), como 

modificada por Serra & Cury (1992), contendo 50mmol/l KCl; 1,5mmol/l Ca; 

0,9mmol/l PO4; 0,1mmol/l Tampão Tris, que foi renovada todos os dias. 

 

                                                                                                                                      
‡ Nitewhite, Vacuum Former Pro Form, Califórnia, USA 
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Figura 7- Corpos-de-prova em seus recipientes codificados e contendo solução de saliva artificial. 

 
Decorridas as horas de tratamento, os corpos-de-prova foram lavados por 

10 segundos, em água deionizada, para a remoção dos agentes clareadores. No 

restante do período, os corpos-de-prova permaneceram em um recipiente fechado 

contendo solução de saliva artificial (Figura 7), sempre em temperatura controlada 

de 37ºC em estufa▒. 

O tratamento experimental foi realizado por 4 semanas. Após o 

tratamento clareador os corpos-de-prova permaneceram imersos em saliva artificial 

por mais 2 semanas para a avaliação do período pós-tratamento. 

 

4.4. Estudo in situ 

4.4.1. Delineamento experimental 

As unidades experimentais consideradas neste estudo in situ foram 100 

fragmentos de esmalte dental humano. As variáveis independentes em estudo foram 

o Fator Tempo em 2 níveis: inicial e final e o Fator Tratamento em 5 níveis (Quadro 

1). A variável dependente foi a microdureza Knoop, avaliada antes e após o 

tratamento experimental. 

                                            
▒ Estufa Odontobras 1,6L, Ribeirão Preto, São Paulo Brasil 
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4.4.2. Preparo dos fragmentos 

Os fragmentos dentais foram fixados com o auxílio de uma pinça e 

submetidos a um polimento seqüencial conforme descrito anteriormente para o 

estudo in vitro. Em seguida, permaneceram armazenados em água destilada 

deionizada e mantidos em estufa a 37°C (Basting et al., 2003), até o momento da 

fixação. 

 

4.4.3. Seleção dos voluntários 

Voluntários foram selecionados entre pacientes, estudantes de graduação 

e pós-graduação da Universidade Guarulhos, que demonstrassem vontade de 

clarear seus dentes. 

Estes voluntários apresentavam todos os dentes anteriores superiores 

naturais presentes na cavidade bucal, bem como os primeiros molares superiores. 

Os critérios de exclusão foram: pacientes grávidas ou amamentando, portadores de 

prótese fixa, removível ou aparelho ortodôntico, fumantes, pacientes com lesões de 

abfração, abrasão e erosão, pacientes com sensibilidade dentinária, atividade de 

cárie, doença periodontal ou hiperplasia gengival. 

 

4.4.4. Preparo dos voluntários 

Os voluntários que preencherem os requisitos para inclusão foram 

informados sobre os efeitos colaterais, limitações da técnica, necessidade de 

substituição de restaurações estéticas existentes e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido. Em seguida, os voluntários foram examinados, 

receberam um tratamento de adequação da cavidade bucal, através de instruções 

de higiene, raspagem radicular e polimento coronário, se necessários. Para 

realização do tratamento clareador os voluntários foram divididos aleatoriamente em 

5 grupos experimentais (Quadro 1). 

  



 27

Exceto os voluntários do G5, todos tiveram suas arcadas moldadas com 

um material à base de alginatoд para obtenção de modelos em gesso pedraЮ. Foi 

confeccionado, na face vestibular de cada um dos primeiros molares superiores do 

modelo, um bloco de resina composta◘, semelhante ao fragmento que seria fixado 

no paciente, com 3mm de altura, 3mm de comprimento e 2mm de largura e nas 

demais faces vestibulares foram aplicadas 2 camadas de esmalte de unha , para 

criar um reservatório que seria preenchido pelo agente clareador. Em seguida, foram 

confeccionadas moldeiras individuais em uma plastificadora a vácuo‡. Estas foram 

recortadas e polidas até a margem gengival dos dentes. 

 

 
A

B C

Figura 8 – A - Confecção de um bloco de resina composta, simulando o fragmento; B-Aplicação de 
camadas de esmalte para criar um reservatório para agente clareador; C-Confecção da moldeira 

individual. 
 

A fim de padronizar as condições bucais, uma semana antes do início do 

tratamento clareador, os voluntários receberam um dentifrício sem flúor☺, um fio☺ e 

uma escova dental☻, para utilizarem até o final do estudo. Para cada paciente, dois 

fragmentos dentais foram escolhidos aleatoriamente e autoclavados a 121ºC por 20 

minutos (Rodrigues et al., 2005) imersos em água destilada deionizada. Foi avaliada 

a microdureza inicial de cada fragmento dental e os mesmos foram imediatamente 

fixados nas faces vestibulares dos primeiros molares superiores dos voluntários 

(Rodrigues et al. 2005). 

Para a fixação dos fragmentos dentais foi realizada a profilaxia dos dentes 

nos quais os fragmentos seriam fixados e isolamento absoluto. Em seguida, a face 

vestibular do primeiro molar superior direito e o fragmento foram condicionados com 

                                            
д Avagel – Tipo II Dentsply Ind. Com. Ltda. Petrópolis-RJ, Brasil. 
Ю Herodent Soli-Rock,Vigodent S/A Ind. e Com.  Rio de Janeiro – Brasil. 
◘ Z 100, 3M, Sumaré, São Paulo, Brasil. 
 Colorama Maybelline – cremoso, CEIL, São Paulo-SP, Brasil. 
☺ Angel Form, F & A laboratório farmacêutico ltda, São Paulo SP, Brasil. 
☺ Fio dental encerado 50m, Colgate Palmolive, Industria e Com ltda, São Paulo SP, Brasil. 
☻ Colgate professional,  Colgate Palmolive, Industria e Com ltda, São Paulo SP, Brasil. 
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ácido fosfórico a 35%Δ. O ácido permaneceu agindo por 15 segundos, foi lavado e o 

esmalte dental, suavemente secado por 5 segundos. Foi aplicada uma camada de 

adesivo , secado por 5 segundos e fotoativado por 10 segundos. Em seguida, os 

fragmentos foram fixados, associados a um cimento resinoso , seguindo as 

instruções do fabricante. 

 

 

A

     

B C D

 
Figura 9 – A - Isolamento absoluto nos dentes os quais os fragmentos seriam colados; B – 

Condicionamento ácido da face vestibular do primeiro molar superior por 15 segundos; C – Aplicação 

de uma camada de adesivo, secado e fotoativado; D – Fixação do fragmento associado a um cimento 

resinoso◘. 

 

4.4.5. Tratamento clareador 

Após a fixação dos fragmentos, os voluntários receberam os sistemas 

clareadores e as instruções de uso, de acordo com o grupo experimental. Embora os 

                                            
Δ Acid Geld Dentaville, Joinville, SC, Brasil. 

 Single Bond 2, 3M ESPE, Sumaré, SP, Brasil. 
 Rely X, 3M ESPE, Sumaré, SP, Brasil. 

◘ Z 100, 3M, Sumaré, São Paulo, Brasil. 
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voluntários não tenham sido informados em qual grupo foram incluídos, a quebra de 

sigilo quanto ao grupo pôde ocorrer, pois os sistemas clareadores diferiam no modo 

de aplicação e coloração. Não sendo possível caracterizar um estudo cego. 

Entretanto, o sistema convencional (G1) possuía cor e consistência semelhante aos 

agentes espessantes. 

 

 

                                           

CBA

Figura 10 – A - Fragmento fixado; B – Aplicação de agente clareador dos grupos que utilizaram 

moldeira; C – Aplicação do agente clareador do G5 (Crest Whitestrips). 

 

O tratamento experimental foi realizado no arco superior, e exceto para o 

grupo G5, durante o período de sono do voluntário, o qual se comprometera em 

utilizar os agentes por 8 horas e retornar semanalmente para avaliação, quando 

foram fornecidos mais produtos clareadores, caso fosse necessário. 

Para o grupo G5, os pacientes receberam as orientações de como 

deveriam aplicar as tiras com peróxido de hidrogênio 6,5%, sobre os dentes tendo o 

cuidado para que a tira cobrisse a superfície do fragmento fixado, e mantê-las em 

posição por 30 minutos. O grupo 5 realizou duas aplicações de 30 minutos ao dia. 

No início da quarta semana, os fragmentos foram removidos com o auxílio 

de um alicate nº347Џ. Os resíduos resinosos do esmalte do dente do paciente, foram 

retirados com pontas multilaminadas para resina 9803 ۩  e discos de lixa soflex em 

baixa rotaçãoồ, promovendo o polimento do esmalte dental. 

Nessa fase, os voluntários pertencentes ao grupo G2 e G4, os quais 

utilizaram somente géis de espessantes, receberam géis clareadores para 

realização do clareamento e, caso os outros voluntários ainda não estivessem 

 

. 

Џ Erwin Guter Ltda, instrumentos cirúrgicos, São Paulo, SP, Brasil. 
۩ KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasil. 
ồ Sof Lex, 3M ESPE, Sumaré, SP, Brasil
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satisfeitos com os resultados, puderam optar pela continuação do tratamento 

clareador do arco superior. Por último, foi realizado o clareamento das arcadas 

inferiores e a troca de restaurações estéticas. 

4.4.6. Ens

metro₣, 

com penet

Em seguida, duas superiores e 

duas inferiores a esta foram realizadas (Figura 11). 

 

aios de microdureza Knoop 

As mensurações de microdureza foram efetuadas em microdurô

rador tipo Knoop e carga estática de 25g aplicada por 5 segundos. 

Foram realizadas 5 indentações antes do tratamento clareador e 5 

indentações após o clareamento. As indentações iniciais foram realizadas no centro 

do fragmento com distância de 30µm entre elas. Através de um marco inicial, vértice 

superior esquerdo, foi percorrido 1500μm no plano horizontal e 1500μm no plano 

vertical para a realização da primeira indentação. 

 

Figura 11 - Esquema da lo alização da indentações. 

alização das indentações iniciais, 

adicionando-se 100μm a mais no plano horizontal. 

 

c

 

As indentações finais foram realizadas 100μm ao lado direito das 

indentações iniciais (Figura 11). Para tanto, foi utilizado o mesmo marco inicial e 

foram percorridas as mesmas distâncias para a re
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4.5. Análise estatística 

Foram consideradas as médias das 5 replicas de valores de microdureza 

obtidos em cada tempo experimental. A avaliação dos dados foi realizada através de 

análise de variância em parcelas subdivididas, considerando o fator tratamento 

experimental em cada tempo estudado (fator tempo). O teste de Tukey foi 

empregado nas comparações dos clareadores, em cada nível do fator tempo 

considerando α=0,05 (SANEST, EPAMIG, MG, Brasil). 
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5. RESULTADOS 

Para os estudos in vitro e in situ, foi verificado que as amostras de ambos 

os estudos apresentavam um coeficiente de variação alto, assim houve a 

transformação dos dados do estudo in vitro para o logaritmo da média de 

microdureza em cada tempo experimental na base 10 e dos dados do estudo in situ 

para raiz quadrada da média de microdureza em cada tempo experimental para a 

aplicação da análise de variância. 

 

5.1. Resultados in vitro 

A Tabela 1 apresenta os dados do estudo, bem como os resultados do 

teste Tukey realizado para comparar os clareadores, em cada tempo. A análise de 

variância demonstrou diferença estatisticamente significante nos fatores Tratamento 

experimental (p<0,0001; F=30,5), tempo (p<0,0001; F=27,2) e na interação de 

ambos os fatores (p<0,0001; F=5,3). 

Gráfico 1 apresentam o comportamento da microdureza Knoop ao longo 

do tempo, em cada sistema clareador estudados, no mesmo gráfico as ainda estão 

apresentadas as funções obtidas em relação aos valores observados. 
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Tabela 1- Médias de microdureza Knoop (KHN), desvio padrão (DP) e diferenças entre os clareadores, em cada tempo estudado de acordo com o teste 
Tukey. 

 

Tempo 
Grupo 

0 DP 7 DP 14 DP 21 DP 28 DP 35 DP 42 DP 

Whiteness Perfect 378,6 Aa 54,5 399,9 Bab 79,8 450,1 ABbc 62,8 476,8 Bc 60,3 483,8 Ac 82,4 439,5 Bbc 81,4 457,3 Abc 65,5 

Carbopol 2% 370,7 Aa 41,5 463,0 Ab 63 468,5 Abc 64,4 538,2 Ad 72,4 527,3 Acd 69,4 538,3 Ad 87,3 493,0 Abcd 83,7 

Colgate Platinum 386,6 Aa 88,5 434,4 ABab 71,6 442,9 Abbc 87,7 500,8 ABcd 78,3 511,6 Ad 76,9 529,1 Ad 68 502,5 Ad 89,2 

Poloxamero 413,2 Aa 53,8 472,3 Abc 64 450,3 ABab 55,2 529,8 ABcd 75,2 480,3 Abc 112 558,3 Ad 48,9 483,0 Abc 75,5 

Crest Whitestrips 390,6 Aa 42,4 389,6 Ba 57,8 409,5 Ba 74,7 387,0 Ca 54,7 359,4 Bab 67,4 337,0 Cb 79,1 396,9 Ba 73,6 

 
 
Letras diferentes representam diferença estatística significante entre os sistemas clareadores maiúsculas na vertical e minúsculas na horizontal (dms=25,9). 
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No tempo 0, antes do início do tratamento clareador os grupos não 

apresentaram diferenças entre si. Diferenças estatisticamente significantes podem 

ser notadas já após 7 dias de tratamento, no qual os grupos G2 e G4 apresentaram 

um aumento de microdureza e diferiram dos grupos G1 e G5, porém o G3 foi 

semelhante a todos os grupos. Após 14 dias de tratamento o Grupo G1 apresentou 

um aumento na microdureza tornando-se semelhante aos outros grupos. 

Aos 21 dias de tratamento pode-se observar um aumento na microdureza 

dos grupos G1, G2, G3 e G4 que diferiram estatisticamente do grupo G5. Nesse 

período, o grupo G1 diferiu do grupo G2. Ao término do tratamento (28 dias) o grupo 

G5 continuou diferindo dos demais que se tornaram estatisticamente semelhantes. 

No período pós-clareamento de uma semana, o grupo G1 diferiu de todos 

os grupos apresentando valores intermediários entre os grupos G2, G3, e G4 de 

maiores valores e o grupo G5 que apresentou os menores valores de microdureza. 

Após 2 semanas, somente o grupo G5 continuou diferindo dos demais. 
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Gráfico 1- Representação do comportamento dos sistemas clareadores e agentes espessantes ao 
longo do tempo e equações polinomiais. 
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5.2. Resultados in situ 

Foram selecionados 69 voluntários para iniciar a pesquisa, destes 12 não 

compareceram para instalação do fragmento, 10 perderam todos os fragmentos, 4 

perderam somente 1 fragmento. Assim, no grupo G1 e G3 houve a participação de 

10 voluntários e nos demais grupos 9. 

A Tabela 2 apresenta os valores exploratórios dos dados do estudo, bem 

como os resultados do teste Tukey realizado para comparar os clareadores nos 

tempos inicial e final. A distribuição dos resultados pode ser observada no Gráfico 2. 

A análise de variância demonstrou diferença estatisticamente significante 

no fator Tempo (p<0,0001; F=20,6). O fator Tratamento experimental (p=0,5826; 

F=0,9) e a interação de ambos os fatores não apresentaram diferenças estatísticas 

(p=0,9016; F=0,2).  
 

Tabela 2- Médias de microdureza Knoop (KHN), desvio padrão (dp) e diferenças de microdureza 
entre os tratamentos in situ, no tempo inicial e final de acordo com o teste Tukey. 

Tempo Grupo Inicial dp Final dp 
G1- Whiteness Perfect 416,1 A 54,5 378,6 B 74,5 
G2- Carbopol 2% 395,8 A 76,7 359,3 B 87,3 
G3- Colgate Platinum 388,8 A 66,1 362,7 B 78,0 
G4- Poloxamero 392,6 A 39,2 346,0 B 52,9 
G5- Crest Whitestrips 390,2 A 57,8 341,2 B 76,8 
Letras diferentes representam diferença estatística significante entre os tempos, inicial e final (21 
dias)(dms=17,3). 

 

No início do experimento todos os grupos apresentavam microdureza 

estatisticamente similar, assim como no final. Entretanto, todos os tratamentos 

experimentais causaram uma perda de microdureza do tempo inicial para o tempo 

final. 
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Gráfico 2- Distribuição dos resultados de microdureza KHN entre os tratamentos experimentais no 
estudo in situ, nos tempos Inicial e Final. 
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6. DISCUSSÃO 
 

Durante o processo de clareamento, os agentes clareadores permanecem 

durante um grande período em contato direto com a superfície do esmalte dental. 

Conseqüentemente é muito importante compreender o efeito do agente clareador 

nesta superfície (Ünlü et al., 2004). 

O mecanismo do clareamento dental não está totalmente esclarecido, 

sabe-se que durante a reação de oxido-redução do peróxido são liberados radicais 

livres que irão promover a quebra das moléculas de pigmentos (White et al., 2004). 

Goldstain & Garber (1996) especulam que tal reação, na constante 

presença do peróxido, pode levar à dissolução da matriz dental orgânica e 

inorgânica até restar somente CO2 e H2O. Ressaltam ainda a importância da 

determinação do ponto de saturação do clareamento dental, ponto no qual deve-se 

interromper o tratamento pois os dentes param de clarear e a aplicação do peróxido 

poderá tornar-se prejudicial aos dentes. Entretanto, a reação de clareamento é 

inespecífica e desde o primeiro contato do agente clareador com o esmalte dental 

pode-se esperar efeitos detrimentais (Ben-Amar et al. 1995; Akal et al., 2001; 

Rodrigues et al., 2001; Basting et al., 2003). 

Este estudo avaliou o efeito de clareadores e seus espessantes na 

superfície do esmalte dental humano através do ensaio de microdureza superficial. A 

análise da microdureza do esmalte fornece a evidência indireta da perda ou o ganho 

de mineral nos dentes humanos e apresenta a vantagem de ser um teste não 

destrutivo, ou seja, puderam-se realizar diversas avaliações em um mesmo corpo-

de-prova ao longo do tratamento clareador. 

White et al. (2004); Potocnik et al. (2000) e Ünlü et al. (em 2004) em 

estudos realizados sobre a microdureza do esmalte dental humano clareado 

empregando o ensaio de microdureza Vickers, não observaram diferenças 

estatísticas significantes. Afirmam ainda que ocorreu uma grande diminuição na 

concentração de cálcio, porém, essa perda foi sutil e não detectável através do 

ensaio de microdureza. 

Outros estudos utilizaram a avaliação de microdureza Knoop (Attin et al., 

1997; Rodrigues et al., 2001; de Oliveira et al., 2003; de Oliveira et al., 2005) e foi 

constatada uma diminuição estatisticamente significante e progressiva da 
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microdureza do esmalte dental clareado in vitro, a despeito da adição de cálcio ou 

flúor. 

Attin et al. (2004) utilizaram dois ensaios diferentes de microdureza na 

mesma amostra que sofreram tratamento com diferentes sistemas clareadores. 

Mensuraram a microdureza Knoop, e a uma distância de 500µm mensuraram a 

microdureza Vickers. Na avaliação da microdureza Knoop as amostras 

apresentaram uma diminuição estatisticamente significante comparadas ao tempo 

inicial. Através do ensaio de microdureza Vickers apenas o grupo tratado com acido 

cítrico (pH= 3,7) apresentou uma diminuição significativa de microdureza quando 

comparado ao tempo inicial. Parece que a microdureza Knoop, a mesma utilizada no 

presente estudo, é a mais sensível a alterações no conteúdo mineral. 

Dessa forma, através da metodologia de análise empregada observou-se 

no presente estudo in vitro que todos os grupos tratados com peróxido de carbamida 

a 10% apresentaram um aumento na microdureza do esmalte ao longo do tempo. 

Este fenômeno pode estar diretamente relacionado com a inter-relação da solução 

de saliva artificial e o aumento do pH devido à liberação de uréia pelo clareador com 

as amostras. 

Estudos realizados por Leornad et al. (1994a; 1994b) utilizando como 

agente clareador o peróxido de carbamida 10% com um pH moderadamente ácido 

comprovaram que o agente clareador de peróxido de carbamida ácido elevou o pH 

salivar para 7,0 após 15 minutos de aplicação e, na placa o pH ficou neutro após 30 

minutos de aplicação, mais importante que esse efeito, foi à manutenção do pH 

salivar elevado em relação ao pH basal durante o período de avaliação. Estas 

mudanças no pH são devidas à degradação da uréia encontrada no peróxido de 

carbamida (Leornad et al., 1994a). 

Associado a este fator que pode ter inibido fenômenos de 

desmineralização houve a constante presença da solução de saliva artificial durante 

todo o estudo, os corpos-de-prova sofriam os tratamentos experimentais imersos na 

solução e após o tratamento diário as soluções contaminadas pelos agentes de 

tratamento eram substituídas por novas soluções. Além disso, o sistema clareador 

Whiteness Perfect apresenta em sua fórmula nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 

substâncias que indiretamente podem ter protegido o esmalte da desmineralização. 

Níveis baixos de fluoreto podem inibir a perda mineral, o potássio é envolvido no 

processo do mineralização do esmalte, precipitado na matriz do mesmo antes da 
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associação do cálcio-fósforo. Possivelmente, o tratamento clareador com esta 

formulação resultou em mudanças na microdureza dos espécimes tratados in vitro. 

Já o grupo tratado com peróxido de hidrogênio 6,5%, apresentou uma 

diminuição significativa na microdureza a partir do 21°dia do clareamento, 

possivelmente por expor o dente durante o tempo de clareamento a um pH mais 

ácido. Apesar da saliva artificial empregada neste estudo conter íons cálcio e fósforo 

que promovem a remineralização do esmalte, no grupo G5 ela não pôde restaurar o 

conteúdo mineral no mesmo nível de antes do tratamento, causado pelo uso 

contínuo do peróxido de hidrogênio. Dessa forma, uma desmineralização do esmalte 

pode ser esperada clinicamente, na presença do produto.  

Basting et al., em 2003, demonstraram que a saliva artificial não consegue 

restabelecer a microdureza durante o tratamento clareador por longos períodos, 

porém pode-se esperar um ganho de mineral em um período pós-clareamento. Tal 

efeito foi observado no presente estudo, o G5 que teve a microdureza diminuída 

durante o tratamento após 14 dias de imersão em saliva artificial apresentou 

microdureza similar ao período inicial. 

Já no estudo in situ, todos os grupos sofreram perda de microdureza após 

os tratamentos e o G5 apresentando resultado similar ao estudo in vitro. Os demais 

grupos (G1-G4) apresentaram resultados opostos. 

Apesar do fluxo salivar e a capacidade tampão da saliva na cavidade oral 

favorecerem a remineralização do esmalte clareado (Araújo et al., 2003), neste 

estudo não foram capazes de evitar os efeitos detrimentais dos clareadores e seus 

espessantes, durante o tratamento clareador. 

A diferença de resultados entre as duas partes do presente estudo pode 

estar relacionada com própria metodologia do estudo in situ, na qual os fragmentos 

ficam realmente expostos às condições bucais sofrendo o efeito dos tratamentos 

juntamente com os efeitos da dieta e efetividade de escovação do paciente. 

Diferentemente da metodologia in vitro na qual os fragmentos sofriam o tratamento 

controlado e permaneciam remineralizando na solução de saliva artificial por 16 

horas seguidas, sem a influência de outros fatores de confundimento. 

Outro fator controlado no estudo in situ foi o flúor, cuja principal fonte para 

os voluntários foi à água de abastecimento. Foi solicitado aos voluntários que 

utilizassem um dentifrício sem flúor e não realizassem bochechos fluoretados 
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durante a fase experimental e uma semana antes do início da mesma. O flúor na 

cavidade oral pode prevenir e reverter a desmineralização do esmalte (Araújo et al., 

2003). Quando o pH intra-oral, esta por volta de 5,5 ocorre a desmineralização do 

esmalte, na presença do flúor o pH crítico é em torno de 4,5. 

Dessa forma, o pH dos agentes clareadores é um importante fator para o 

equilíbrio de mineral nos dentes (Frysh et al., 1995; Price et al., 2000). Mas após 

poucos minutos o pH da cavidade bucal se estabiliza pela liberação da uréia 

(Leonard et al., 1994) e a partir daí o risco de alterações no esmalte se da pelo 

próprio processo de clareamento, ou seja, pela liberação dos radicais livres. 

Estudos sugerem que a perda mineral não pode somente ser relacionada 

ao pH do sistema clareador, mas também se deve à concentração e ao tempo de 

exposição ao peróxido e outros constituintes (Rodrigues et al., 2001; Basting et al., 

2001; Rodrigues et al., 2005). 

As mudanças na estrutura química e a composição do esmalte parecem 

ocorrer depois de exposições repetidas do agente clareador, mas podem ser 

moduladas por outros constituintes da formulação como íons de fluoreto, agentes 

dessensibilizantes, carbopol, ou outros produtos. 

Esta pesquisa utilizou o carbopol e poloxamero como agentes 

espessantes, que assim como no estudo de Basting et al. (2003), mas diferente deste 

estudo, que demonstrou uma perda de microdureza após o tratamento in vitro do esmalte 

dental com carbopol. Rodrigues et al. (2005) também relatam uma diminuição da 

microdureza do esmalte após o tratamento diário in situ com carbopol.  

O mecanismo pelo qual os agentes espessantes promoveram a 

desmineralização do esmalte é desconhecido. Sabe-se que os espessantes possuem pH 

ácido que apesar de favorecer a conservação do sistema clareador diminuindo sua 

velocidade de decomposição podem levar o esmalte dental a um desafio cariogênico no 

início do tratamento. Van der Reijden et al. (1997) afirmam que o carbopol pode inibir a 

formação de cristais de hidroxiapatita após a desmineralização do mesmo. 

Este estudo foi iniciado com a avaliação laboratorial, na qual observamos uma 

ação não detrimental dos clareadores e espessantes sobre o esmalte dental. Na 

seqüência foi realizado um estudo utilizando os mesmos agentes clareadores em uma 

avaliação in situ. Entretanto, resultados diferentes foram obtidos entre as duas avaliações. 
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A partir dos resultados obtidos nestas duas avaliações pode-se esperar que 

na clínica diária ocorra uma perda de minerais nos dentes clareados, entretanto, esta 

perda pode ser em um estágio sub-clínico. 

Ainda existe uma necessidade da correlação dos efeitos detrimentais 

causados pelo tratamento clareador e seus constituintes em resultados clínicos. Porém 

esta co-relação ou mesmo o limite dos efeitos sobre o que é avaliado com o efeito clínico 

é extremamente difícil de ser obtido. Com isso, deve-se ter em mente os possíveis efeitos 

prejudiciais e buscar novas técnicas de aplicação e agentes que causem a mínima 

alteração do esmalte dental. 

Mesmo com algumas limitações, este estudo demonstrou o efeito 

remineralizador dinâmico entre saliva e esmalte no estudo in vitro durante os 

procedimentos clareadores. Observou-se ainda que com um tratamento similar in 

situ outros fatores podem estar relacionados com a dinâmica do clareamento dental. 
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7. CONCLUSÕES 
 

De acordo com os fatores avaliados neste estudo, concluiu-se que: 

In vitro 

• Os sistemas clareadores a base de peróxido de carbamida 10% e 

os espessantes associados ao tratamento com a saliva artificial 

elevaram a microdureza do esmalte humano durante o período 

experimental. 

• O sistema clareador com peróxido de hidrogênio a 6,5% causou 

redução da microdureza do esmalte dental, após a interrupção de 

clareamento, sendo recuperada em seguida. 

 

In situ 

• Todos os tratamentos experimentais causaram uma perda de 

microdureza do tempo inicial para o tempo final, durante o tratamento. 
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ANEXO 1- CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
Justificativa e objetivos 

Sabe-se que os agentes clareadores podem causar perdas de minerais nos tecidos dentais em 
virtude da liberação de radicais livres e de seu baixo pH durante os primeiros minutos de sua ação. Por 
atingir um pH mais elevado no restante do período, uma ação remineralizante também pode ser esperada. 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo avaliar a microdureza do esmalte dental humano 
submetido à ação in situ sistemas clareadores a base de peróxido de carbamida à 10 e peróxido de 
hidrogênio 6%, pelo período de 3 semanas, bem como sua efetividade clínica. E contamos com sua 
participação como voluntário, devido ao fato de sentir necessidade de clarear os dentes. 

Garanto que todos os dados obtidos serão confidenciais assegurando sua privacidade. Como 
benefício, além dos resultados obtidos no experimento, os voluntários receberão gratuitamente o 
tratamento clareador e será realizada a adequação do meio bucal através de raspagens, polimentos e 
restaurações provisórias. Durante o estudo, os responsável,  darão toda a assistência necessária para o 
tratamento clareador e ao término será realizada a troca das restaurações estéticas em função de não 
clarearem e tornarem-se mais escuras que os dentes. 

O tratamento clareador possui ótimos resultados estéticos e é o menos invasivo, outros 
tratamentos alternativos como a confecção de facetas ou coroas totais levam à necessidade de um grande 
desgaste de estrutura dental hígida. 

Todavia, alguns desconfortos podem ocorrer. Hipersensibilidade dentinária transitória, ocorre em 
aproximadamente 15 % dos pacientes porém, cessa com a interrupção do clareamento por um ou dois 
dias. Uma irritação gengival, pode ocorrer e esta também será avaliada através de índices. O risco de um 
efeito co-carcinogênico é relatado em poucos trabalhos, entretanto, como uma medida cautelar, é 
necessário parar de fumar e consumir bebidas alcóolicas durante o uso dos géis clareadores. Entretanto, o 
voluntário é livre para desistir a qualquer momento durante a pesquisa. Além disso, o uso de um agente 
placebo se faz necessário para determinar a ação exata do agente clareador, o que prolongará o 
experimento pelo prazo máximo de 5 meses. 

Não está prevista qualquer forma de ressarcimento ou indenização das despesas eventuais 
decorrentes da participação da pesquisa, uma vez que o tratamento realizado não será invasivo e não 
oferecerá riscos ou danos permanentes ao indivíduo. 

 
INSTRUÇÕES NECESSÁRIAS 

Para que possamos obter resultados confiáveis e que não ofereçam qualquer  tipo de risco é 
preciso que cada voluntário siga criteriosamente as seguintes recomendações: 
• Deverão passar por um criterioso exame clínico e anamnésico para que possível atividade de cárie 

ou doença periodontal seja detectada. Nesse exame, os portadores de próteses ou aparelhos 
ortodônticos fixos ou removíveis, voluntárias grávidas ou amamentando e os fumantes sejam 
excluídos da pesquisa. A etiologia da alteração de cor será determinada, bem como a cor inicial dos 
dentes que como critério de inclusão deverá ser superior a A3. 

• Utilizar, os dentifrícios e as escovas fornecidas, abstendo-se, contudo, de soluções para bochechos 
ou produtos que contenham flúor em sua composição; 

• O tratamento clareador será iniciado pela arcada superior após a fixação do fragmento dental 
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humano na face vestibular dos primeiros molares superiores, permitindo uma comparação com a 
arcada oposta não clareada. 

• Comparecer ao consultório no período estabelecido para avaliação da cor, avaliação gengival, 
assistência e entrega do agente clareador. 

• Utilizar o sistema clareador pelo período noturno (mínimo de 6 horas). Na hora de dormir, realizar a 
higienização com a escova e dentifrício, complementado pelo uso de fio dental. Colocar pequena 
quantidade de agente clareador, depositando 2 gotas do gel na face vestibular de cada dente na 
moldeira. Remover os excessos com escova após a inserção na cavidade bucal, ou inserir as tiras 
com agente clareador (Whitestrips). Ao acordar, a moldeira ou tiras deverão ser removidas, a 
moldeira higienizada e armazenada, durante o dia, em recipiente fornecido. Proceda à higienização 
dos dentes com escova, dentifrício e finalize com o uso de fio dental; 

• Para a solução de quaisquer dúvidas ou problemas, contatar o pesquisador responsável pelo telefone 
(0XX11) 8267-6778 ou (0XX11) 6464-1769 (CEPPE). 

 
Por este instrumento particular declaro, para efeitos éticos e legais, que eu 

(nome)__________________________________________________, (nacionalidade) 
__________________, (profissão)___________________, portador(a) do R.G.____________________, 
C.I.C._________________, residente e domiciliado(a) à Rua 
___________________________________________________________, na cidade de 
______________________, Estado ____, concordo com absoluta consciência dos procedimentos a que 
vou me submeter para a realização da fase experimental do projeto de pesquisa Efeito in vitro e in situ de 
diferentes sistemas clareadores caseiros sobre a microdureza do esmalte dental humano e efetividade 
clínica, sob responsabilidade do Prof. Dr. José Augusto Rodrigues, R.G. no 23.105.641-2, nos termos 
abaixo relacionados: 

 
1 Esclareço que recebi todas as informações sobre minha participação nesse experimento, 

possuindo plena liberdade para me abster em participar da referida pesquisa em qualquer 
momento, sem prejuízo financeiro, hierárquico ou de qualquer natureza; 

2 Esclareço, também, que fui amplamente informado por um profissional que não está envolvido na 
pesquisa, sobre os possíveis benefícios e riscos aos quais estou me submetendo durante este 
experimento, tomando conhecimento de que o meu consentimento não exime a responsabilidade 
do pesquisador; 

3 Todas essas normas estão de acordo com a Resolução no 196, de 10 de outubro de 1996, do 
Conselho Nacional de Saúde. 

Por estar de pleno acordo com o teor do presente termo, assino abaixo o mesmo. 
 
 

Guarulhos, ______ de ____________________ de 200__. 
 

 
Assinatura do voluntário Assinatura do pesquisador Assinatura do profissional que efetuou o 

esclarecimento ao voluntário 
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ANEXO 3- TERMO DE DOAÇÃO DE DENTES 

 
 

TERMO  DE  DOAÇÃO DE  MATERIAL  BIOLÓGICO 
 
 

Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu (nome) 
____________________________________________ , (nacionalidade) ______________________, 
(profissão) __________________________ , portador do R.G. _______________________, 
C.P.F._______________, residente e domiciliado à ___________________________________ , 
telefone ______________, na cidade de _______________________ , Estado de 
_______________________ , realizo a doação  de meus dentes (  ) _______________ e permito o 
armazenamento para uso na pesquisa AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA MICRODUREZA DO 
ESMALTE DENTAL HUMANO TRATADO IN VITRO E IN SITU COM DIFERENTES SISTEMAS 
CLAREADORES E ESPESSANTES, coordenada pelo Prof. Dr. José Augusto Rodrigues 
(Pesquisador Responsável). 

Estou ciente que estas amostras serão armazenadas no Laboratório de Dentística – UnG 
para serem utilizadas em pesquisas futuras também com o objetivo único de estudar as alterações na 
microdureza do esmalte dental. A guarda e autorização de uso deste material é responsabilidade do 
Pesquisador Responsável (Prof. Dr. José Augusto Rodrigues), comprometendo-se a submeter para 
aprovação do Comitê de Ética toda nova pesquisa que utilizará este material, e quando for o caso, da 
Comissão Nacional de Pesquisa – CONEP.   

Em nenhuma hipótese a identidade dos participantes do estudo será declarada. As amostras 
serão armazenadas em umpote de vidro, ou seja, sem a colocação dos nomes dos indivíduos 
participantes da pesquisa.  

Os participantes do estudo poderão ser contatados para o fornecimento de informações a 
respeito do resultado do estudo ou para obtenção de consentimento específico para uso em novo 
projeto de pesquisa. Da mesma forma, poderão buscar novos esclarecimentos em qualquer 
momento. 

Por estar de pleno acordo com o presente termo, assino abaixo o mesmo, autorizando o 
armazenamento pelo período de 5 anos, podendo haver renovação mediante solicitação da instituição 
depositária – Universidade Guarulhos, conforme Resolução N°347 (CNS). 

                                                                       
 

Guarulhos, ____ de ___________ de 200 _ . 
 
 
 
 

     ________________________________                     __________________________________ 
              Assinatura do Doador                                              Prof. Dr. José Augusto Rodrigues 

    – CRO-SP 62694          
                                                                                Pesquisador Responsável  
 
 
 
 
Contato com o Pesquisador Responsável: 
Universidade Guarulhos - Telefone: 6464.1769 ou cel.: 82676778  
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ANEXO 4- SAÍDAS DA ANÁLISE ESTATÍSTICA ESTUDO IN VITRO 

 
                              ************************************************************ 
                              *          SANEST - SISTEMA DE ANÁLISE ESTATISTICA         * 
                              ************************************************************ 
 
                                   TRANSFORMACAO DAS OBSERVACOES SEGUNDO RAIZ(X + 0) 
 
                                                   NOME DOS FATORES 
                                                  ------------------ 
                                                   FATOR     NOME 
                                                  ------------------ 
                                                     A     CLAREAM  
                                                     B     TEMPO    
                                                     C     BLOCO    
                                                  ------------------ 
 
 
                                             QUADRO DA ANÁLISE DE VARIANCIA 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                CLAREAM                 4         646.5244252         161.6311063     33.1548   0.00001 
                RESIDUO (A)           100         487.5044927           4.8750449  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                PARCELAS              104        1134.0289179  
                TEMPO                   6         419.1718594          69.8619766     28.3810   0.00001 
                CLA*TEM                24         354.9856115          14.7910671      6.0088   0.00001 
                RESIDUO (B)           600        1476.9474532           2.4615791  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                TOTAL                 734        3385.1338419  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               MEDIA GERAL =      21.174370 
               COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    3.941 % 
               COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =    7.410 % 
 
 
 
                                      INFORMACOES PARA OS TESTES DE SIGNIFICANCIA 
                                                 VARIANCIAS COMPLEXAS 
                                                 VARIANCIA DO FATOR A 
                                               [2.*Q.M.RESIDUO (A)]/147 
                                                 VARIANCIA DO FATOR B 
                                               [2.*Q.M.RESIDUO (B)]/105 
                                                VARIANCIA DO FATOR B(A) 
                                               [2.*Q.M.RESIDUO (B)]/21 
                                                VARIANCIA DO FATOR A(B) 
                                    [2.*Q.M.RESIDUO (A) + 12.*Q.M.RESIDUO (B)]/147 
 
 
                                        TESTE DE TUKEY  PARA MEDIAS DE CLAREAM 
                ------------------------------------------------------------------------------------- 
                 NUM.ORDEM  NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS  5%   1% 
                ------------------------------------------------------------------------------------- 
                     1          2     CARBOPOL    147        21.960833      482.278179      a    A 
                     2          4     POLOXAME    147        21.909565      480.029020      a    A 
                     3          3     PLATINUM    147        21.644727      468.494207      a    AB 
                     4          1     WHITENES    147        20.897320      436.697982       b    B 
                     5          5     WHSTRIP     147        19.459407      378.668521        c    C 
                ------------------------------------------------------------------------------------- 
               MEDIAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
               D.M.S. 5% =       0.71387   -   D.M.S. 1% =       0.85773 
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                                        TESTE DE TUKEY  PARA MEDIAS DE CLAREAM 
                                           DENTRO DE INICIAL DO FATOR TEMPO 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                  NUM.ORDEM  NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS  5%  1% 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                      1          4     POLOXAME     21        19.929552      397.187035      a   A 
                      2          5     WHSTRIP      21        19.746697      389.932032      a   A 
                      3          3     PLATINUM     21        19.615553      384.769930      a   A 
                      4          1     WHITENES     21        19.453317      378.431525      a   A 
                      5          2     CARBOPOL     21        19.233805      369.939271      a   A 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                        TESTE DE TUKEY  PARA MEDIAS DE CLAREAM 
                                              DENTRO DE 7 DO FATOR TEMPO 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                  NUM.ORDEM  NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS  5%  1% 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                      1          4     POLOXAME     21        21.806341      475.516515      a   A 
                      2          2     CARBOPOL     21        21.474526      461.155275      a   A 
                      3          3     PLATINUM     21        20.783043      431.934891      ab  AB 
                      4          1     WHITENES     21        19.904365      396.183731       b   B 
                      5          5     WHSTRIP      21        19.799579      392.023314       b   B 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                        TESTE DE TUKEY  PARA MEDIAS DE CLAREAM 
                                             DENTRO DE 14 DO FATOR TEMPO 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                  NUM.ORDEM  NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS  5%  1% 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                      1          2     CARBOPOL     21        21.718657      471.700066      a   A 
                      2          1     WHITENES     21        21.147691      447.224823      ab  AB 
                      3          4     POLOXAME     21        21.066964      443.816969      ab  AB 
                      4          3     PLATINUM     21        20.956822      439.188403      ab  AB 
                      5          5     WHSTRIP      21        20.161973      406.505142       b   B 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                        TESTE DE TUKEY  PARA MEDIAS DE CLAREAM 
                                             DENTRO DE 21 DO FATOR TEMPO 
                 ------------------------------------------------------------------------------------ 
                  NUM.ORDEM  NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS  5%   1% 
                 ------------------------------------------------------------------------------------ 
                      1          2     CARBOPOL     21        23.157760      536.281860      a    A 
                      2          4     POLOXAME     21        22.968467      527.550455      ab   A 
                      3          3     PLATINUM     21        22.247310      494.942782      ab   A 
                      4          1     WHITENES     21        21.803630      475.398262       b   A 
                      5          5     WHSTRIP      21        19.636397      385.588089        c   B 
                 ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                        TESTE DE TUKEY  PARA MEDIAS DE CLAREAM 
                                             DENTRO DE 28 DO FATOR TEMPO 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                  NUM.ORDEM  NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS  5%  1% 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                      1          2     CARBOPOL     21        22.924706      525.542152      a   A 
                      2          3     PLATINUM     21        22.506745      506.553592      a   A 
                      3          4     POLOXAME     21        21.923191      480.626287      a   A 
                      4          1     WHITENES     21        21.852934      477.550711      a   A 
                      5          5     WHSTRIP      21        18.891012      356.870335       b   B 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                        TESTE DE TUKEY  PARA MEDIAS DE CLAREAM 
                                             DENTRO DE 35 DO FATOR TEMPO 
                ------------------------------------------------------------------------------------- 
                 NUM.ORDEM  NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS  5%   1% 
                ------------------------------------------------------------------------------------- 
                     1          4     POLOXAME     21        23.709905      562.159582      a    A 
                     2          2     CARBOPOL     21        23.130930      535.039912      a    A 
                     3          3     PLATINUM     21        22.962621      527.281945      a    A 
                     4          1     WHITENES     21        20.889371      436.365804       b    B 
                     5          5     WHSTRIP      21        18.247214      332.960832        c    C 
                ------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                        TESTE DE TUKEY  PARA MEDIAS DE CLAREAM 
                                             DENTRO DE 42 DO FATOR TEMPO 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                  NUM.ORDEM  NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS  5%  1% 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                      1          3     PLATINUM     21        22.440994      503.598228      a   A 
                      2          2     CARBOPOL     21        22.085445      487.766883      a   A 
                      3          4     POLOXAME     21        21.962533      482.352870      a   A 
                      4          1     WHITENES     21        21.229934      450.710096      a   AB 
                      5          5     WHSTRIP      21        19.732978      389.390407       b   B 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
               MEDIAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
               D.M.S. 5% =       1.31873   -   D.M.S. 1% =       1.51230 
 
 
                                     REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO 
 
                                             QUADRO DA ANÁLISE DE VARIANCIA 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               CAUSAS DA VARIACAO      G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               REGRESSAO LINEAR          1         262.2080897         262.2080897   106.52028   0.00001 
               REGRESSAO QUADR.          1         132.8819576         132.8819576    53.98240   0.00001 
               DESVIOS DE REGR.          4          24.0818120           6.0204530     2.44577   0.04465 
               RESIDUO                 600        1476.9474532           2.4615791  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                     E Q U A C O E S        P O L I N O M I A I S 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              *                    *          X      *         X^2     * 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              * Y =      20.278447 *       0.0426630 *                 * 
                              * Y =      19.664730 *       0.1478718 *     -0.00250497 * 
                              ---------------------------------------------------------- 
 
                                      MEDIAS AJUSTADAS PELAS EQUACOES DE REGRESSAO 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             NIVEIS    MEDIAS OBS.    MEDIAS ORIG.    LINEAR       QUADR. 
                            --------------------------------------------------------------- 
                              0.000      19.5958        383.9948      20.2784      19.6647 
                              7.000      20.7536        430.7107      20.5771      20.5771 
                             14.000      21.0104        441.4378      20.8757      21.2440 
                             21.000      21.9627        482.3607      21.1744      21.6653 
                             28.000      21.6197        467.4122      21.4730      21.8412 
                             35.000      21.7880        474.7173      21.7717      21.7717 
                             42.000      21.4904        461.8363      22.0703      21.4566 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             COEF. DETERMINACAO                        0.6255       0.9425 
                            --------------------------------------------------------------- 
 
                                     REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO 
                                         DENTRO DE WHITENES DO FATOR CLAREAM 
 
                                             QUADRO DA ANÁLISE DE VARIANCIA 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               CAUSAS DA VARIACAO      G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               REGRESSAO LINEAR          1          48.0613054          48.0613054    19.52458   0.00008 
               REGRESSAO QUADR.          1          40.9608891          40.9608891    16.64009   0.00019 
               DESVIOS DE REGR.          4          15.5385196           3.8846299     1.57810   0.17727 
               RESIDUO                 600        1476.9474532           2.4615791  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                     E Q U A C O E S        P O L I N O M I A I S 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              *                    *          X      *         X^2     * 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              * Y =      20.039630 *       0.0408424 *                 * 
                              * Y =      19.277717 *       0.1714560 *     -0.00310985 * 
                              ---------------------------------------------------------- 
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                                      MEDIAS AJUSTADAS PELAS EQUACOES DE REGRESSAO 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             NIVEIS    MEDIAS OBS.    MEDIAS ORIG.    LINEAR       QUADR. 
                            --------------------------------------------------------------- 
                              0.000      19.4533        378.4315      20.0396      19.2777 
                              7.000      19.9044        396.1837      20.3255      20.3255 
                             14.000      21.1477        447.2248      20.6114      21.0686 
                             21.000      21.8036        475.3983      20.8973      21.5069 
                             28.000      21.8529        477.5507      21.1832      21.6404 
                             35.000      20.8894        436.3658      21.4691      21.4691 
                             42.000      21.2299        450.7101      21.7550      20.9931 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             COEF. DETERMINACAO                        0.4596       0.8514 
                            --------------------------------------------------------------- 
 
                                     REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO 
                                         DENTRO DE CARBOPOL DO FATOR CLAREAM 
 
                                             QUADRO DA ANÁLISE DE VARIANCIA 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               CAUSAS DA VARIACAO      G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               REGRESSAO LINEAR          1         128.1926958         128.1926958    52.07742   0.00001 
               REGRESSAO QUADR.          1          99.6490919          99.6490919    40.48178   0.00001 
               DESVIOS DE REGR.          4          13.1996512           3.2999128     1.34057   0.25238 
               RESIDUO                 600        1476.9474532           2.4615791  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                     E Q U A C O E S        P O L I N O M I A I S 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              *                    *          X      *         X^2     * 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              * Y =      20.560071 *       0.0667029 *                 * 
                              * Y =      19.371686 *       0.2704262 *     -0.00485055 * 
                              ---------------------------------------------------------- 
 
                                      MEDIAS AJUSTADAS PELAS EQUACOES DE REGRESSAO 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             NIVEIS    MEDIAS OBS.    MEDIAS ORIG.    LINEAR       QUADR. 
                            --------------------------------------------------------------- 
                              0.000      19.2338        369.9393      20.5601      19.3717 
                              7.000      21.4745        461.1553      21.0270      21.0270 
                             14.000      21.7187        471.7001      21.4939      22.2069 
                             21.000      23.1578        536.2819      21.9608      22.9115 
                             28.000      22.9247        525.5422      22.4278      23.1408 
                             35.000      23.1309        535.0399      22.8947      22.8947 
                             42.000      22.0854        487.7669      23.3616      22.1732 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             COEF. DETERMINACAO                        0.5318       0.9452 
                            --------------------------------------------------------------- 
 
                                     REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO 
                                         DENTRO DE PLATINUM DO FATOR CLAREAM 
 
                                             QUADRO DA ANÁLISE DE VARIANCIA 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               CAUSAS DA VARIACAO      G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               REGRESSAO LINEAR          1         155.2048185         155.2048185    63.05092   0.00001 
               REGRESSAO QUADR.          1          20.6897782          20.6897782     8.40508   0.00419 
               DESVIOS DE REGR.          4           9.1222148           2.2805537     0.92646   0.55035 
               RESIDUO                 600        1476.9474532           2.4615791  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                     E Q U A C O E S        P O L I N O M I A I S 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              *                    *          X      *         X^2     * 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              * Y =      20.103434 *       0.0733949 *                 * 
                              * Y =      19.561934 *       0.1662235 *     -0.00221020 * 
                              ---------------------------------------------------------- 
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                                      MEDIAS AJUSTADAS PELAS EQUACOES DE REGRESSAO 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             NIVEIS    MEDIAS OBS.    MEDIAS ORIG.    LINEAR       QUADR. 
                            --------------------------------------------------------------- 
                              0.000      19.6156        384.7699      20.1034      19.5619 
                              7.000      20.7830        431.9349      20.6172      20.6172 
                             14.000      20.9568        439.1884      21.1310      21.4559 
                             21.000      22.2473        494.9428      21.6447      22.0779 
                             28.000      22.5067        506.5536      22.1585      22.4834 
                             35.000      22.9626        527.2819      22.6723      22.6723 
                             42.000      22.4410        503.5982      23.1860      22.6445 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             COEF. DETERMINACAO                        0.8389       0.9507 
                            --------------------------------------------------------------- 
 
                                     REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO 
                                         DENTRO DE POLOXAME DO FATOR CLAREAM 
 
                                             QUADRO DA ANÁLISE DE VARIANCIA 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               CAUSAS DA VARIACAO      G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               REGRESSAO LINEAR          1          86.8702987          86.8702987    35.29048   0.00001 
               REGRESSAO QUADR.          1          32.3983184          32.3983184    13.16160   0.00059 
               DESVIOS DE REGR.          4          69.8693704          17.4673426     7.09599   0.00007 
               RESIDUO                 600        1476.9474532           2.4615791  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                     E Q U A C O E S        P O L I N O M I A I S 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              *                    *          X      *         X^2     * 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              * Y =      20.756461 *       0.0549097 *                 * 
                              * Y =      20.078848 *       0.1710720 *     -0.00276577 * 
                              ---------------------------------------------------------- 
 
                                      MEDIAS AJUSTADAS PELAS EQUACOES DE REGRESSAO 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             NIVEIS    MEDIAS OBS.    MEDIAS ORIG.    LINEAR       QUADR. 
                            --------------------------------------------------------------- 
                              0.000      19.9296        397.1870      20.7565      20.0788 
                              7.000      21.8063        475.5165      21.1408      21.1408 
                             14.000      21.0670        443.8170      21.5252      21.9318 
                             21.000      22.9685        527.5505      21.9096      22.4517 
                             28.000      21.9232        480.6263      22.2939      22.7005 
                             35.000      23.7099        562.1596      22.6783      22.6783 
                             42.000      21.9625        482.3529      23.0627      22.3851 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             COEF. DETERMINACAO                        0.4593       0.6306 
                            --------------------------------------------------------------- 
 
                                     REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO 
                                          DENTRO DE WHSTRIP DO FATOR CLAREAM 
 
                                             QUADRO DA ANÁLISE DE VARIANCIA 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               CAUSAS DA VARIACAO      G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               REGRESSAO LINEAR          1          14.6313998          14.6313998     5.94391   0.01436 
               REGRESSAO QUADR.          1           0.7172647           0.7172647     0.29138   0.59636 
               DESVIOS DE REGR.          4          39.0518542           9.7629636     3.96614   0.00384 
               RESIDUO                 600        1476.9474532           2.4615791  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                     E Q U A C O E S        P O L I N O M I A I S 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              *                    *          X      *         X^2     * 
                              ---------------------------------------------------------- 
                              * Y =      19.932641 *      -0.0225349 *                 * 
                              * Y =      20.033464 *      -0.0398189 *      0.00041152 * 
                              ---------------------------------------------------------- 
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                                      MEDIAS AJUSTADAS PELAS EQUACOES DE REGRESSAO 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             NIVEIS    MEDIAS OBS.    MEDIAS ORIG.    LINEAR       QUADR. 
                            --------------------------------------------------------------- 
                              0.000      19.7467        389.9320      19.9326      20.0335 
                              7.000      19.7996        392.0233      19.7749      19.7749 
                             14.000      20.1620        406.5051      19.6172      19.5567 
                             21.000      19.6364        385.5881      19.4594      19.3787 
                             28.000      18.8910        356.8703      19.3017      19.2412 
                             35.000      18.2472        332.9608      19.1439      19.1439 
                             42.000      19.7330        389.3904      18.9862      19.0870 
                            --------------------------------------------------------------- 
                             COEF. DETERMINACAO                        0.2690       0.2821 
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ANEXO 5- SAÍDAS DA ANÁLISE ESTATÍSTICA ESTUDO IN SITU 
 
                              ************************************************************ 
                              *          SANEST - SISTEMA DE ANÁLISE ESTATISTICA         * 
                              ************************************************************ 
 
                                   TRANSFORMACAO DAS OBSERVACOES SEGUNDO LOG(X + 0) 
 
                                                   NOME DOS FATORES 
                                                  ------------------ 
                                                   FATOR     NOME 
                                                  ------------------ 
                                                     A     CLAREADO 
                                                     B     TEMPO    
                                                     C     BLOCO    
                                                  ------------------ 
 
                                             QUADRO DA ANÁLISE DE VARIANCIA 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               CAUSAS DA VARIACAO     G.L.           S.Q.                Q.M.         VALOR F   PROB.>F 
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                CLAREADO                4           0.1522455           0.0380614      0.9923   0.58260 
                RESIDUO (A)            85           3.2604163           0.0383578  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                PARCELAS               89           3.4126618  
                TEMPO                   1           0.4893820           0.4893820     20.5975   0.00010 
                CLA*TEM                 4           0.0247650           0.0061913      0.2606   0.90166 
                RESIDUO (B)            85           2.0195362           0.0237592  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                TOTAL                 179           5.9463450  
              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
               MEDIA GERAL =       5.930852 
 
               COEFICIENTE DE VARIACAO (A) =    2.335 % 
               COEFICIENTE DE VARIACAO (B) =    2.599 % 
 
 
 
                                      INFORMACOES PARA OS TESTES DE SIGNIFICANCIA 
 
                                                 VARIANCIAS COMPLEXAS 
                                                 VARIANCIA DO FATOR A 
                                               [2.*Q.M.RESIDUO (A)]/36 
                                                 VARIANCIA DO FATOR B 
                                               [2.*Q.M.RESIDUO (B)]/90 
                                                VARIANCIA DO FATOR B(A) 
                                               [2.*Q.M.RESIDUO (B)]/18 
                                                VARIANCIA DO FATOR A(B) 
                                    [2.*Q.M.RESIDUO (A) + 2.*Q.M.RESIDUO (B)]/36 
 
                                       TESTE DE TUKEY  PARA MEDIAS DE CLAREADO 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                  NUM.ORDEM  NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS  5%  1% 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                      1          1     WHITENES     36         5.983789      396.941679      a   A 
                      2          4     CARBOPOL     36         5.932605      377.135604      a   A 
                      3          2     CPLATINU     36         5.928456      375.574001      a   A 
                      4          5     POLOXAME     36         5.909736      368.608956      a   A 
                      5          3     WHITESTR     36         5.899675      364.918932      a   A 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
               MEDIAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
               D.M.S. 5% =       0.12869   -   D.M.S. 1% =       0.15509 
 
                                               MEDIAS DO FATOR CLAREADO 
                                           DENTRO DE INICIAL DO FATOR TEMPO 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                            NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                                1     WHITENES     18         6.031074       416.161800 
                                2     CPLATINU     18         5.963108       388.816612 
                                3     WHITESTR     18         5.966741       390.231740 
                                4     CARBOPOL     18         5.981104       395.877323 
                                5     POLOXAME     18         5.972944       392.660053 
                           ----------------------------------------------------------------- 
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MEDIAS DO FATOR CLAREADO 
                                            DENTRO DE FINAL DO FATOR TEMPO 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                            NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                                1     WHITENES     18         5.936505       378.609224 
                                2     CPLATINU     18         5.893803       362.782417 
                                3     WHITESTR     18         5.832610       341.248066 
                                4     CARBOPOL     18         5.884105       359.281160 
                                5     POLOXAME     18         5.846528       346.031029 
                           ----------------------------------------------------------------- 
 
                                         TESTE DE TUKEY  PARA MEDIAS DE TEMPO 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                  NUM.ORDEM  NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS  5%  1% 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
                      1          1     INICIAL      90         5.982994      396.626194      a   A 
                      2          2     FINAL        90         5.878710      357.348054       b   B 
                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
               MEDIAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
               D.M.S. 5% =       0.04568   -   D.M.S. 1% =       0.06048 
 
                                                MEDIAS DO FATOR TEMPO 
                                         DENTRO DE WHITENES DO FATOR CLAREADO 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                            NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                                1     INICIAL      18         6.031074       416.161800 
                                2     FINAL        18         5.936505       378.609224 
                           ----------------------------------------------------------------- 
 
                                                MEDIAS DO FATOR TEMPO 
                                         DENTRO DE CPLATINU DO FATOR CLAREADO 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                            NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                                1     INICIAL      18         5.963108       388.816612 
                                2     FINAL        18         5.893803       362.782417 
                           ----------------------------------------------------------------- 
 
                                                MEDIAS DO FATOR TEMPO 
                                         DENTRO DE WHITESTR DO FATOR CLAREADO 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                            NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                                1     INICIAL      18         5.966741       390.231740 
                                2     FINAL        18         5.832610       341.248066 
                           ----------------------------------------------------------------- 
 
                                                MEDIAS DO FATOR TEMPO 
                                         DENTRO DE CARBOPOL DO FATOR CLAREADO 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                            NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                                1     INICIAL      18         5.981104       395.877323 
                                2     FINAL        18         5.884105       359.281160 
                           ----------------------------------------------------------------- 
 
                                                MEDIAS DO FATOR TEMPO 
                                         DENTRO DE POLOXAME DO FATOR CLAREADO 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                            NUM.TRAT.   NOME    NUM.REPET.     MEDIAS     MEDIAS ORIGINAIS 
                           ----------------------------------------------------------------- 
                                1     INICIAL      18         5.972944       392.660053 
                                2     FINAL        18         5.846528       346.031029 
                           ----------------------------------------------------------------- 
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