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RESUMO 

Mayer-Santos E. Avaliação clínica longitudinal do clareamento dental de consultório 
com luz LED violeta (405-410 nm) [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

O objetivo desse estudo clínico foi avaliar o efeito do tratamento clareador realizado 

com a luz LED violeta (405-410 nm), associado ou não a um gel clareador, na 

alteração cromática do dente, sensibilidade dental, satisfação dos participantes em 

relação à técnica e impacto na qualidade de vida. Sessenta participantes foram 

selecionados e aleatoriamente divididos em um dos grupos de tratamento (n=15): 

G1 - Gel clareador a base de peróxido de hidrogênio 35% (4 sessões, 1 sessão/

semana); G2 - LED violeta (405-410 nm, 4 sessões, 1 sessão/semana); G3 - LED 

violeta (405-410 nm, 4 sessões, 2 sessões/semana); G4 – técnica híbrida (LED 

violeta + PH 35% + LED violeta) (4 sessões, 1 sessão/semana). A avaliação de cor 

foi realizada antes e imediatamente após o tratamento, 14 dias após a finalização do 

clareamento e 3 meses após a finalização do clareamento, e avaliada pelos testes 

colorimétricos (objetivo e subjetivo). Adicionalmente, foi avaliada a sensibilidade 

dental durante e 48 horas após o clareamento dental, satisfação em relação ao 

tratamento e impacto na qualidade de vida (questionário OHIP-14). Os dados 

obtidos, com exceção dos dados do questionário de satisfação (avaliação 

descritiva), foram submetidos à análise estatística, considerando um nível de 

significância de 5%. Durante os diferentes momentos da avaliação, a variação de 

cores foi semelhante nos grupos G1 e G4, e não significante nos grupos G2 e G3, 

tanto nas avaliações subjetivas quanto nas objetivas. Na avaliação de sensibilidade 

G2 e G3 não apresentaram valores significantes enquanto G4 e G1 apresentaram, 

sendo G4 menor que G1. Na avaliação de qualidade de vida apenas G1 apresentou 

melhora significante. Dentre as técnicas avaliadas G4 apresentou os melhores 

resultados comparando-se resultados colorimétricos e sensibilidade. 

Palavras-chave: Clareamento dental. Cor. Sensibilidade. LED violeta. Qualidade de 

vida. 





ABSTRACT 

Mayer-Santos E. Clinical evaluation of in-office bleaching using a Violet LED 
(405-410 nm) [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

The aim of this clinical study was to evaluate the effect of whitening treatment 

performed with violet LED light (405-410 nm), associated or not with a whitening gel, 

on tooth color change, dental sensitivity, participants' satisfaction with the technique 

and impact on quality of life. Sixty participants were selected and randomly divided 

into one of the treatment groups (n = 15): G1 - 35% hydrogen peroxide bleaching gel 

(4 sessions, 1 session / week); G2 - violet LED (405-410 nm, 4 sessions, 1 session / 

week); G3 - violet LED (405-410 nm, 4 sessions, 2 sessions / week); G4 - hybrid 

technique (violet LED + 35% PH + violet LED) (4 sessions, 1 session / week). Color 

evaluation was performed before and immediately after treatment, 14 days after 

whitening completion and 3 months after whitening completion, and assessed by 

colorimetric tests (objective and subjective). Additionally, dental sensitivity was 

evaluated during and 48 hours after tooth whitening, satisfaction with treatment and 

impact on quality of life (OHIP-14 questionnaire). The data obtained, except for the 

satisfaction questionnaire (descriptive evaluation), were submitted to statistical 

analysis, considering a significance level of 5%. During the different moments of the 

evaluation, the color variation was similar in groups G1 and G4, and not significant in 

groups G2 and G3, both in subjective and objective evaluations. In the sensitivity 

evaluation G2 and G3 did not present significant values while G4 and G1 presented, 

being G4 smaller than G1. In the evaluation of quality of life only G1 showed 

significant improvement. Among the evaluated techniques G4 presented the best 

results comparing colorimetric results and sensitivity. 

Keywords: Tooth whitening. Color. Sensitivity. Violet LED. Quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

A estética vem ganhando destaque cada vez maior na Odontologia, reflexo de 

uma exigência crescente dos pacientes que buscam uma melhor aparência física e, 

dentro desse contexto, o sorriso assume um aspecto de grande relevância 1,2.  

Com frequência, dentes vitais se apresentam com a cor alterada, 

comprometendo substancialmente a estética 3. De acordo com a etiologia do 

escurecimento dental 4, o clareamento pode ser o tratamento de primeira escolha, 

por ser uma abordagem conservadora e eficaz na maioria dos casos, sem que seja 

necessária a indicação de procedimentos invasivos que envolvam o desgaste de 

estrutura dental sadia, como restaurações diretas e/ou indiretas 5. 

Existem, basicamente, duas técnicas de clareamento dental comumente 

utilizadas: a de auto aplicação (prescrita pelo dentista) - conhecida como técnica 

caseira - e a de consultório (supervisionada pelo dentista) 1,3,6-8. Ambas utilizam o 

peróxido de hidrogênio como agente ativo para obtenção de dentes mais brancos 

(ou menos pigmentados). Com a degradação do H2O2, são formados radicais livres 

que difundem através da estrutura do esmalte e da dentina, oxidando moléculas 

orgânicas complexas - que absorvem a luz - em moléculas menores, as quais 

absorvem menos luz, resultando no clareamento dental 4. 

Uma das vantagens do clareamento realizado no consultório diz respeito ao 

maior controle do tratamento pelo cirurgião dentista, capaz de supervisionar o 

procedimento de clareamento, controlar a possível sensibilidade apresentada pelo 

paciente e proteger os tecidos moles e duros (dentina/cemento expostos) 

circundantes. Além disso, alguns pacientes não se adaptam ao uso de moldeiras 

preconizadas pela técnica de clareamento caseiro ou ainda não se dispõem a usar o 

gel diariamente, sendo o clareamento de consultório uma alternativa mais indicada 

nesses casos 5,9.  

Apesar de ser bastante eficaz, os agentes químicos utilizados nos processos 

de clareamento podem resultar em efeitos adversos, incluindo a sensibilidade dental, 

sendo esta uma das principais razões pela qual os pacientes evitam o tratamento 

clareador 10. 
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Recentemente, uma nova fonte de luz tem sido proposta para a realização do 

clareamento dental de consultório. Essa fonte de luz, com comprimento de onda no 

espectro de 405-410 nm (LED violeta), parece ter o potencial de realizar o 

clareamento da estrutura dental sem fazer o uso do gel clareador 10. A emissão do 

feixe na faixa do espectro da luz violeta coincide com o pico de absorção de 

moléculas pigmentadas; desta forma, a interação entre luz e pigmento ocorre de 

forma seletiva e é capaz de quebrar essas macromoléculas em moléculas menores 

e menos pigmentadas. A velocidade com que esta luz interage com estas moléculas 

aumenta milhares de vezes, acelerando assim o processo de quebra. Se os 

fragmentos das moléculas não se reorganizarem, a molécula deixa de absorver luz e 

o centro de cor desaparece 10.  

De acordo com Zanin (2016), moléculas de pigmentos dentários são 

fotoreceptoras e, portanto, altamente reativas à luz. Suas cadeias são longas, com 

sequências de ligações químicas que deslocam elétrons e são suscetíveis à 

absorção de comprimentos de onda mais curtos, como o da luz violeta 11. A principal 

vantagem da técnica utilizando luz violeta direta seria  o bom resultado estético 

obtido após apenas algumas sessões de clareamento, preservando o esmalte e 

estruturas dentais 10. 

Este sistema de clareamento com luz violeta (405-410 nm) pode também ser 

utilizado em procedimentos de clareamento fotoacelerado por luz usando diferentes 

concentrações de peróxido de hidrogênio, promovendo resultados estéticos 

satisfatórios em casos clínicos em que os dentes dos pacientes são refratários ao 

clareamento 10. Recentemente, o efeito de uma técnica de clareamento associada à 

luz violeta (LED 405 nm), conhecida como técnica híbrida, foi estudada e os 

resultados sugeriram que a aplicação dessa luz em combinação com géis 

clareadores obteve os melhores resultados entre as técnicas avaliadas, tanto pela 

análise colorimétrica como pela de espectrofotometria 12. 

Ainda que a busca por um sorriso saudável e branco seja uma demanda 

crescente nos consultórios odontológicos, os pacientes não querem sentir dor ou 

desconforto. Portanto, as técnicas que geram calor e sensibilidade pós-tratamento 

tem sido questionadas. Nesse contexto, publicações recentes têm sugerido que o 

sistema de luz LED violeta mudou o cenário de clareamento dental para melhor 10, 

visto que , os indesejados efeitos de peróxido de hidrogênio e carbamida sobre o 
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esmalte, dentina, polpa dental e restaurações podem ser minimizados ou evitados. É 

uma nova proposta  de técnica para o clareamento dental, descrita como menos 

invasiva em termos de efeitos sobre estrutura dental e com conforto e segurança 

para o paciente e profissional. 

No entanto, ainda que a fonte de luz LED violeta e a técnica ja tenham sido 

inseridas no mercado odontológico para a pratica clinica, poucos são os estudos 

laboratoriais e clínicos relacionadas ao uso da luz violeta (405-410 nm) para 

clareamento dental. Dentro desse contexto, presente estudo clinico teve como 

objetivo avaliar diversos aspectos do tratamento, como potencial de alteração 

cromática do dente (imediata e a longo prazo), sensibilidade dental, satisfação dos 

pacientes em relação às técnicas e impacto na qualidade de vida. 





25

2 REVISÃO DA LITERATURA 

O clareamento dental de consultório com luz LED Violeta é uma técnica 

recente e apresenta poucos relatos na literatura, sendo a maioria composta por 

relatos de casos clínicos. Entretanto, antes de aprofundar no tema proposto, é 

importante avaliar todos os fatores envolvidos no processo de clareamento de 

consultório, como etiologia do manchamento dental, agentes clareadores, técnicas 

clareadores e efeitos colaterais. 

  

Etiologia do Manchamento Dental 

 O manchamento dental pode ser classificado de acordo com sua etiologia, 

tendo origem intrínseca ou extrínseca 4,13.  

 O manchamento intrínseco está associado com a dispersão da luz e 

propriedades absortivas do esmalte e da dentina. Ele ocorre quando uma alteração 

na composição ou espessura dos tecidos dentinários acontece durante o período de 

desenvolvimento ou após a erupção do dente 14,15. As colorações intrínsecas podem 

ser divididas de acordo com sua origem, como desordens metabólicas, tratamentos 

médicos, doenças hereditárias, doenças idiopáticas e traumas 16.  

 Quando a origem é extrínseca, está associada à absorção de diferentes 

compostos pela superfície do esmalte. Esse tipo de manchamento é causado por 

substâncias cromogênicas que se ligam diretamente ao elemento dental 

(manchamento direto) ou pela interação química de compostos externos com outro 

elemento da superfície dentária (manchamento indireto), onde o último geralmente é 

associado à presença de sais metálicos (como a clorexidina presente em 

enxaguantes bucais) 4,17. No caso da coloração direta, os cromógenos orgânicos 

aderem à superfície do esmalte e promovem um manchamento definido pela cor 

natural do composto. Esses cromógenos sāo compostos polifenólicos, que 

produzem a cor em alimentos e outros produtos 18. O esmalte íntegro não absorve 

os cromógenos facilmente, mas as proteínas da película são normalmente citadas 

por interagir com os mesmos; entretanto, a especificidade dessa reação não foi 
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esclarecida 4. A dentina, por sua vez, absorve mais facilmente os cromógenos por 

apresentar maior porosidade se comparada ao esmalte 19. 

 Além dos manchamentos intrínsecos e extrínsecos, existe uma terceira 

categoria denominada de manchamento interno. Esse tipo de manchamento é 

causado pela incorporação de pigmentos extrínsecos pela estrutura do dente 

através de defeitos de esmalte. As vias pelas quais os pigmentos podem ser 

internalizados são defeitos de desenvolvimento ou adquiridos (desgaste dos dentes, 

recessão gengival, cárie dentária ou materiais restauradores) 4,20.  

 Como abordado, ainda que de forma sucinta, os fatores que causam o 

manchamento dos dentes são diversos e a aparência dos dentes pode ser afetada 

significativamente, requerendo procedimentos conservadores ou invasivos para 

restabelecimento da estética dental. 

  

Agentes clareadores 

 A maior parte dos pigmentos dentais é produzida por compostos orgânicos 

presentes como cadeias conjugadas de ligações simples ou duplas, que geralmente 

incluem anéis heteroátomos, carbonil  e/ou fenil. Dessa maneira, a quebra dessas 

cadeias conjugadas e de outro grupos funcionais leva a um efeito clareador dos 

dentes. Isso pode ser alcançado através de agentes oxidantes e, embora existam 

muitos produtos clareadores diferentes, o peróxido de hidrogênio (PH) é o agente 

ativo e oxidante presente na maioria deles 4,21.  

 O peróxido de hidrogênio é um produto químico com uma ligação simples 

oxigênio-oxigênio. À temperatura e pressão ambiente, é um líquido incolor com 

sabor amargo e sua densidade é um pouco maior que a densidade da água. Ele é 

altamente solúvel em água e, quando em contato com essa solução, observa-se que 

o pH dela se torna ácido. Sua estrutura característica possui elétrons não 

emparelhados e, por esse motivo, é um forte agente oxidante, muito reativo e com 

capacidade de quebrar diferentes moléculas e compostos. O PH é usado no 

clareamento dental por produzir moléculas de oxigênio reativas, e pode ser aplicado 

diretamente ou produzido em uma reação química de degradação do peróxido de 

carbamida. O peróxido de carbamida (CH6N2O3), também conhecido como 
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peróxido de uréia ou peróxido de hidrogênio da uréia, se decompõe em peróxido de 

hidrogênio e uréia (CO [NH2] 2). Na decomposição da concentração de 10% de 

peróxido de carbamida são produzidos aproximadamente 3,5% de peróxido de 

hidrogênio e 6,5% de uréia. Embora o peróxido de carbamida tenha uma alta 

estabilidade química e seu uso tenha sido estendido ao clareamento dental, o 

componente de clareamento ativo continua sendo o peróxido de hidrogênio 22,23.  

Técnicas clareadoras 

 Visando a reabilitação estética de elementos dentais afetados pelo 

manchamento, técnicas de clareamento dental foram desenvolvidos e avaliados ao 

longo do tempo.  A classificação mais utilizada é de acordo com a forma de 

aplicação, dividindo-os em dois grandes grupos, denominados de clareamento 

caseiro (ou de autoaplicação) ou de consultório 24.  

 O primeiro grande grupo, denominado de clareamento caseiro, é 

comercialmente disponível, de baixa complexidade para executar, e relativamente 

mais econômico se comparado ao clareamento de consultório. Esses sistemas 

caseiros podem ser subdivididos em dois grupos: o supervisionado pelo profissional 

e o Over-the-counter (OTC). O clareamento caseiro supervisionado pelo profissional 

consiste na utilização de moldeiras para aplicação do gel clareador, com moldagem 

e supervisão (instruções de uso) realizadas pelo profissional, bem como a prescrição 

do gel a ser utilizado 4,25. A moldeira é composta por um plástico macio com o 

formato dos dentes do paciente, mantendo assim o intimo contato entre o agente 

clareador e a superfície dental. Além disso, a concentração do gel clareador é mais 

baixa se comparada ao tratamento de consultório, com concentrações que variam 

de 5% a 22% para peróxido de carbamida e 6% a 15% para peróxido de hidrogênio. 

Geralmente as instruções do produto recomendam duas aplicações por dia com 

duração de 30 minutos a 2 horas ou uma aplicação noturna de 3 horas, ambas por 

um período de 2 a 6 semanas, variando conforme a concentração do gel utilizada 
4,26. O peróxido de carbamida é considerado mais adequado para aplicações 

noturnas por apresentar maior estabilidade 27,28. 
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  Com a utilização desses sistemas o tempo de cadeira em consultório é 

reduzido significativamente, mas um número maior de etapas é necessário para um 

resultado satisfatório. Ademais, o comprometimento do paciente é estritamente 

necessário, visto que o mesmo necessita utilizar o produto da maneira como foi 

prescrito, além de posicionar o gel clareador corretamente na moldeira e remover os 

excessos. Algumas pesquisas mostram que, independente do agente clareador ou 

concentração utilizada, o resultado será  alcançado em até 6 semanas 25,27,28.  

 Os clareamentos caseiros over-the-counter (OTC), ou sem-prescriçāo, são 

aqueles que podem ser obtidos sem a supervisão do profissional. Esse grupo inclui 

pastas dentais clareadoras, tiras clareadoras, enxaguatórios bucais clareadores e 

moldeiras pré-fabricadas com géis clareadores. Esse grupo de materiais possui 

como vantagem a facilidade de uso, mas apresenta um baixo grau de clareamento 

se comparado com o prescrito pelo profissional devido à concentração de agentes 

clareadores presentes em sua composição. Esse produto pode ser utilizado 

indiscriminadamente e inapropriadamente pelos pacientes, dificultando o 

monitoramento referente ao tempo de uso e efeito clareador. No entanto, alguns 

estudos apontam o grupo OTC como bons mantenedores de cor de dentes já 

clareados 29,30. 

 Diferentemente do clareamento caseiro - que envolve a aplicação do 

agente ativo em baixas concentrações - a técnica de clareamento dental em 

consultório é o procedimento aplicado pelo profissional em ambiente ambulatorial. 

Esse tratamento é geralmente caracterizado pelo uso de altas concentrações de 

agentes oxidantes durante curtos períodos de tempo, como o peróxido de hidrogênio 

em concentrações de 35 a 40% 31. Pelo fato de apresentar altas concentrações, o 

clareamento de consultório faz necessária a proteção dos tecidos adjacentes bucais. 

Para isso, é realizada a proteção dos tecidos gengivais com barreira gengival, a 

proteção ocular com protetores oculares (tanto para o profissional, quanto para o 

paciente), e o afastamento labial com instrumentos afastadores 32. Essa técnica 

apresenta como principal vantagem a mínima dependência do paciente em relação 

ao tratamento. No entanto, requer maior tempo clínico do profissional e paciente 

para a realização em consultório, e, como um dos mais prevalentes efeitos 

adversos, a sensibilidade dental 4,33. A alta incidência de sensibilidade é um dos 

principais fatores considerados pelos pacientes ao optar pelo tratamento clareador, 
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principalmente o clareamento dental com agentes clareadores contendo altas 

concentrações de peróxido de hidrogênio 2,10,34.  

 Alguns autores relatam que, na maioria dos casos, a melhor opção é a 

combinação de diferentes técnicas clareadoras. Os clareamentos de consultório, por 

exemplo, podem perfeitamente complementar o clareamento caseiro, sendo essa a 

combinação mais utilizada por pacientes que não têm disponibilidade de atender às 

demandas de consultas clínicas em consultório 4.  

Efeitos colaterais associados ao clareamento dental 

 Apesar de todo o conhecimento relacionado às atuais técnicas clareadoras 

disponíveis, ainda existem questões importantes associadas ao uso desses 

materiais. Os efeitos mais conhecidos e discutidos na literatura são a sensibilidade 

dental, processos de reabsorção, modificações na morfologia superficial do 

substrato dental, irritação gengival e efeitos em materiais restauradores. Tais 

questões são observadas devido ao contato e à presença dos peróxidos que 

produzem radicais livres oxidantes como agentes clareadores, apresentando 

potencial citotóxico. Dessa maneira, considerando a penetração dos agentes em 

esmalte e dentina, a maioria das técnicas clareadoras podem promover essas 

reações 4,35,36.  

 A sensibilidade dental é um efeito adverso bastante comum no 

procedimento clareador, sendo principalmente relatada no clareamento de 

consultório. Embora a sensibilidade dental induzida pelo clareamento ainda não seja 

completamente compreendida, supõe-se que seja proveniente da capacidade do 

peróxido de hidrogênio, radicais livres e subprodutos relacionados, de penetrar na 

estrutura dentária e, ao atingir a polpa, induzir um processo inflamatório. Em altas 

concentrações de PH, a capacidade antioxidante das células da polpa pode ser 

facilmente excedida, produzindo estresse oxidativo e danos às células. Isso explica 

a maior intensidade de sensibilidade do clareamento de consultório em comparação 

com o clareamento caseiro 4, 35-37.  

 O peróxido de hidrogênio possui uma baixa massa molecular que facilita a 

rápida difusão entre os prismas de esmalte e espaços interprismáticos. Ao alcançar 
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a dentina, o peróxido pode facilmente atingir a câmara pulpar através dos túbulos 

dentinários, onde, em grandes concentrações, pode gerar redução da proliferação 

celular, metabólica e viabilidade, reduzindo assim a capacidade reparadora da polpa 
36,37. Sítios de necroses teciduais locais em dentes com dimensões reduzidas, como 

incisivos inferiores, já foram relatados na literatura 38. Dessa maneira, o conjunto 

desses fatores pode ser responsável pela sensibilidade dental induzida pelo 

clareamento em diversos pacientes 35-37.  

 Na tentativa de reduzir esse efeito colateral produzido pelos produtos 

clareadores, várias terapias foram propostas, como a aplicação de agentes 

dessensibilizantes, a administração de analgésicos ou antiinflamatórios, o uso de 

géis clareadores contendo agentes dessensibilizantes, ou o uso de géis clareadores 

de consultório com as concentrações de PH mais baixas 39-41. O clareamento em 

consultório geralmente requer um período de aplicação mais longo em comparação 

com o clareamento caseiro, com trocas do agente clareador na superfície durante 

cada consulta clínica para obter melhores resultados. Em uma tentativa de reduzir a 

quantidade de PH que chega à polpa, alguns estudos investigaram se o tempo de 

contato reduzido dos géis clareadores poderia minimizar ou evitar os feitos adversos 

e ainda assim ser eficaz. Essa abordagem minimizou os efeitos deletérios do PH em 

células semelhantes aos odontoblastos, em polpa dental de ratos, sem afetar o 

resultado estético geral 38-42. Dessa maneira, observa-se que quanto maior o tempo 

de exposição a essas substâncias citotóxicas, mais intensa ou frequente é a 

sensibilidade 43. 

 Alguns estudos relatam que o PH em altas concentrações aumenta a 

possibilidade de alteração da dureza do esmalte e morfologia da superfície. Os 

níveis de pH ácido podem reduzir o conteúdo mineral de esmalte e dentina, 

promovendo alterações na morfologia da superfície, reduzindo a dureza do substrato 

e aumentando a rugosidade. Esses efeitos se intensificam com a duração do 

tratamento e são acompanhados por mudanças progressivas na composição de 

cálcio e fósforo. No entanto, em contato com saliva, essas alterações se mostram, 

em geral, reversíveis, não comprometendo a estrutura do substrato clareado 44,45.  

 Outro efeito adverso bastante comum em procedimentos clareadores é a 

irritação gengival. Ela pode ocorrer devido a espécies de radicais livres provenientes 
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dos agentes oxidantes. Ademais, se o agente for ingerido, ele poderá produzir 

desconfortos gástricos, sem consequências graves. Com isso, a proteção dos 

tecidos moles adjacentes é de suma importância no procedimento clareador de 

consultório, por utilizar concentrações mais altas de PH e, assim, mais propensas a 

causar irritações 35,46. 

 Considerando os efeitos adversos do uso do peróxido de hidrogênio, 

alguns países regulam produtos de clareamento limitando a concentração de 

peróxido e, em muitos casos, seu uso é restrito a profissionais de odontologia. 

Novas abordagens em clareamento dental - LED Violeta 

 Recentemente, uma nova fonte de luz tem sido proposta para a realização 

do clareamento dental de consultório. Essa fonte de luz, um diodo emissor de luz 

(LED), com comprimento de onda de 405-410 nm (emissão no espectro do violeta), 

foi introduzida no mercado odontológico como sendo capaz de realizar o 

clareamento da estrutura dental sem fazer o uso do gel clareador 10. A emissão do 

feixe na faixa do espectro da luz violeta coincide com o pico de absorção de 

moléculas pigmentadas; desta forma, a interação entre luz e pigmento ocorre de 

forma seletiva e seria capaz de quebrar essas macromoléculas em moléculas 

menores e menos pigmentadas. De acordo com Zanin (2016), moléculas de 

pigmentos dentários são fotoreceptoras e, portanto, altamente reativas à luz. Suas 

cadeias são longas, com sequências de ligações químicas que deslocam elétrons e 

são muito suscetíveis à absorção de comprimentos de onda mais curtos, como o da 

luz violeta 11. A principal vantagem da técnica utilizando luz violeta direta é o 

resultado estético satisfatório obtido após apenas algumas sessões de clareamento, 

preservando as estruturas dentais 10. 

 Esse sistema de clareamento com luz LED violeta (405-410 nm) pode 

também ser utilizado em procedimentos de clareamento fotoacelerado por luz, 

usando diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio, promovendo resultados 

estéticos satisfatórios em casos em que os dentes dos pacientes são refratários ao 

clareamento 10. Recentemente, o efeito de uma técnica de clareamento associada à 

luz violeta (LED 405 nm), conhecida como técnica híbrida, foi estudada e os 
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resultados sugerem que a aplicação dessa luz em combinação com géis clareadores 

levam a melhores resultados entre as técnicas avaliadas, tanto pela análise 

colorimétrica como pela de espectrofotometria 12.  

 Em outro estudo in vitro, alguns autores realizaram a avaliação da eficácia 

clareadora do LED violeta em dentes bovinos pigmentados, e, dentre as técnicas 

testadas, observaram que essa fonte de luz, aplicada sem a utilização de géis 

clareadores, proporcionou uma alteração cromática significativa em comparação 

com a alteração observada no grupo controle. Além disso, observou-se que o LED 

violeta não influenciou a eficácia dos tratamentos clareadores envolvendo PH a 

35%, possivelmente porque a alta disponibilidade de peróxidos no tecido dental 

mascarava a ação da luz violeta. Por outro lado, o uso da luz violeta em associação 

com o gel de 17,5% de HP aumentou o efeito clareador 21.  

 Até a presente data, um único estudo clínico randomizado foi relatado 47, 

onde os autores associaram a luz violeta (405-410 nm) com o peroxido de 

carbamida a 35% e observaram um aumento na efetividade clareadora para essa 

técnica se comparada ao grupo onde a luz não foi utilizada. 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3 PROPOSIÇÃO 

O objetivo desse estudo clínico foi avaliar o efeito do tratamento clareador 

realizado com a luz LED violeta (405-410 nm), associado ou não a um gel clareador, 

na alteração cromática do dente. Como avaliações adicionais, foram considerados a 

sensibilidade dental pós-clareamento, satisfação dos participantes em relação à 

técnica e impacto do tratamento na qualidade de vida dos participantes da pesquisa. 

HIPÓTESES TESTADAS 

As hipóteses testadas foram: 

• O clareamento com a luz LED violeta (405-410 nm), associado ou não ao 

gel clareador, promove alteração de cor dental similar à técnica convencional 

(peróxido de hidrogênio a 35%). 

• Todas as técnicas de clareamento testadas apresentam a mesma 

estabilidade de cor ao longo de 3 meses de avaliação. 

• O clareamento com a luz LED violeta (405-410 nm) realizado 1x/semana 

promove alteração de cor dental similar ao realizado 2x/semana. 

• O clareamento com a luz LED violeta (405-410 nm), associado ou não ao 

gel clareador (técnica híbrida), promove menor sensibilidade dental se comparado 

à técnica convencional (peróxido de hidrogênio a 35%). 

• O clareamento com a luz LED violeta (405-410 nm), associado ou não ao 

gel clareador (técnica híbrida), resulta em maior satisfação do participante da 

pesquisa. 

• Todas as técnicas de clareamento testadas impactam na qualidade de vida 

dos participantes da pesquisa. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho é parte de um estudo clinico aprovado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Processo n. 2016/24126-1), 

o qual, em sua totalidade, será finalizado com uma amostra de 100 participantes 

(n=25).  

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (CEP-FOUSP) e considerado aprovado 

para execução (Protocolo n. 1.981.756). Além disso, foi registrado na base de 

estudos clínicos (www.clinicaltrials.gov , ID NCT03207204). O delineamento dos 

grupos experimentais foi feito de acordo com as normas do CONSORT 

(Consolidated Standards of Reporting Trials) 48.  

Delineamento do Estudo 

A presente pesquisa consistiu em um estudo cego, paralelo e randomizado 

com taxa de alocação semelhante entre os grupos de tratamento. O estudo foi 

realizado na clínica do Laboratório Especial de Laser em Odontologia (LELO) da 

Faculdade de Odontologia da USP (São Paulo, SP) e na clínica da Pós-Graduação 

da mesma Instituição. 

Foram incluídos 60 participantes na pesquisa, selecionados entre os 

pacientes do LELO-FOUSP, distribuídos em 4 grupos de tratamento (n=15): G1 - Gel 

clareador a base de peróxido de hidrogênio 35% (4 sessões, 1 sessão/semana); G2 

- LED violeta (405-410 nm, 4 sessões, 1 sessão/semana); G3 - LED violeta (405-410 

nm, 4 sessões, 2 sessões/semana); G4 – técnica híbrida PH (LED violeta + 

aplicação do gel clareador a base de peróxido de hidrogênio 35% + LED violeta) (4 

sessões, 1 sessão/semana). 

O desfecho primário foi a alteração de cor, avaliada quantitativamente pelos 

testes colorimétricos (objetivo e subjetivo). Adicionalmente, foram avaliados a 

sensibilidade dental durante e após (tempos pré-determinados) o clareamento dental 

(Escala Visual Analógica - EVA), satisfação em relação ao tratamento e o impacto na 

qualidade de vida (questionário OHIP-14). 
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Seleção dos Participantes 

Foram selecionados participantes da pesquisa dentre os pacientes 

encaminhados ao Laboratório Especial de Laser em Odontologia (LELO – 

Departamento de Dentística) ou em atendimento na Clínica de Pós-Graduação da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) com indicação 

de clareamento dental. Foram selecionados um total de 60 participantes, adultos de 

ambos os sexos, com idade entre 18 e 30 anos.  

Os critérios de inclusão e exclusão considerados para o estudo estão 

descritos na Tabela 1 49, estabelecidos a partir do exame clínico inicial e anamnese. 

Tabela 1 – Descrição dos critérios de inclusão e exclusão considerados para o estudo. 

Critérios de Inclusão

✓ Idade mínima de 18 anos e idade máxima de 30 anos.

✓ Presença de todos os elementos dentais, sem restaurações esté<cas ou lesões de cárie 
nos dentes anteriores superiores e inferiores.

✓ Pacientes com cor dental do canino A3 ou mais escura, de acordo com a Escala de Cor  
VITA® Classical. 

Critérios de Exclusão

✓ Presença de qualquer <po de patologia sistêmica.

✓ Presença de doença periodontal.

✓ Fazer uso sistemá<co de  tabaco e bebidas alcoólicas.

✓ Pacientes com dentes com alteração de cor por tetraciclina, fluorose, tratamento 
endodôn<co.

✓ Pacientes com histórico de sensibilidade dental auto-referida.

✓ Pacientes do sexo feminino grávidas ou em período de amamentação. 

✓ Presença de coroas ou restaurações nos dentes anteriores (15 ao 25 e 35 ao 45)

✓ Pacientes com bruxismo ou em tratamento com medicamento com ação 
an<inflamatória, analgésica e/ou an<oxidante
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Todos os participantes foram informados sobre a natureza do estudo, 

procedimentos envolvidos, desconfortos, riscos e benefícios, a forma de 

acompanhamento do tratamento e esclarecidos que não estava prevista qualquer 

forma de indenização ou ressarcimento de gastos, visto que foram recrutados dentre 

os pacientes do LELO-FOUSP. Os participantes da pesquisa receberam um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, previamente aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da FO-USP, o foi assinado, em duas vias, pelo pesquisador 

responsável e pelo participante da pesquisa (Apêndice A).  

Padronização dos Participantes da Pesquisa 

Na primeira sessão clinica, cada participante recebeu um kit de higiene bucal 

contendo escova macia (Colgate Twister Fresh®, Colgate-Palmolive, Osasco, SP, 

Brasil), dentifrício fluoretado (Colgate Máxima Proteção Anti-Cárie® com 1.500 ppm 

F-, Colgate-Palmolive, Osasco, SP, Brasil), fio dental (Colgate, Colgate-Palmolive, 

Osasco, SP, Brasil) e instrução de higiene. Os participantes foram instruídos a 

utilizar o kit de higiene bucal a partir de 7 dias antes do inicio do tratamento 

clareador (período de lead-in) e se comprometeram a utilizar exclusivamente os 

produtos fornecidos pelo pesquisador durante todo o período do experimento, 

evitando o uso de bochechos, produtos para sensibilidade e outros produtos de 

higiene oral que poderiam influenciar os resultados do estudo.  

Os participantes foram randomizados e designados, aleatoriamente, para 

cada um dos tratamentos propostos. Os participantes da pesquisa e os 

pesquisadores responsáveis pelo tratamento clareador não foram cegos aos 

tratamentos pois o uso da luz e/ou gel clareador não poderia ser mascarado, mesmo 

com óculos de proteção (no caso do uso da fonte de luz apenas). No entanto, os 

avaliadores responsáveis pelo registro de cor, sensibilidade e questionários não 

tiveram conhecimento da alocação dos participantes nos diferentes grupos 

experimentais. 

Intervenção 

Os participantes foram submetidos a um dos tratamentos propostos na Tabela  

2. 
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Tabela 2 - Descrição dos grupos experimentais. 

Imediatamente antes do clareamento, foi realizada uma profilaxia com pedra-

pomes e água com auxílio de uma escova Robson em baixa rotação. Além disso, foi 

realizado o exame radiográfico panorâmico e feito o registro fotográfico das arcadas 

de cada participante, esta última com a finalidade de facilitar a comunicação entre 

Grupo
s

Tratament
o

Protocolo de Clareamento Número de 
sessões

G1 Gel 
clareador a 
base de 
peróxido de 
hidrogênio 
35%

Aplicação na face ves<bular dos dentes antero-
superiores até primeiros pré-molares. Após a 
aplicação de 15 minutos, o gel foi removido com uma 
gaze e o produto reaplicado por 3 vezes, totalizando 
45 minutos.

4* (1 x/semana) 
– t o t a l d e 4 
semanas

G2 LED violeta Posicionamento da luz violeta perpendicular à face 
ves<bular dos dentes incisivos centrais superiores, 
mantendo a ponta a<va do LED a 8 mm de distância 
da superacie do dente. Acionar a luz por 60 seg e 
depois deixar desligada por 30 segundos. A aplicação 
da luz é feita por 20 x, com tempo total de entrega 
de luz de 20 minutos e tempo total de sessão de 
clareamento de 30 minutos.

4* (1x/semana) 
– t o t a l d e 4 
semanas

G3 LED violeta 4* (2x/semana) 
– t o t a l d e 2 
semanas

G4 Técnica 
híbrida PH: 
LED violeta 
+ aplicação 
do gel 
clareador a 
base de 
peróxido de 
hidrogênio 
35% + LED 
violeta

Posicionamento da luz violeta perpendicular à face 
ves<bular dos dentes incisivos centrais superiores, 
mantendo a ponta a<va do LED a 8 mm de distância 
da superacie do dente. Acionar a luz por 60 seg e 
depois deixar desligada por 30 segundos. A aplicação 
da luz é feita por 20 x, com tempo total de entrega 
de luz de 20 minutos e tempo total de sessão de 
clareamento de 30 minutos. Nas úl<mas 10 
iluminações com luz violeta foi aplicado o gel 
clareador previamente à irradiação e, então, 
fotoacelerado.

4* (1 x/semana) 
– t o t a l d e 4 
semanas

* Número máximo de sessões, a depender da alteração de cor, sensibilidade dental e 
satisfação do participante em relação ao tratamento.
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pesquisador-participante ao final da pesquisa e reportar os resultados dos 

tratamentos experimentais.  

Os lábios, bochechas e língua dos participantes foram afastados com um 

dispositivo próprio para este procedimento (ArcFlex, FGM, São Paulo, SP, Brasil). 

Na sequência, o tecido gengival foi isolado com uma barreira gengival de resina 

fotopolimerizável (TopDam, FGM, São Paulo, SP, Brasil). A descrição dos produtos 

utilizados para o clareamento dental estão descritos na Tabela 3. 

Tabela 3 – Descrição dos produtos utilizados para o clareamento dental, de acordo com 
informações fornecidas pelos fabricantes. 

Avaliação de Cor 

A avaliação de cor foi realizada de forma cega, em tempos pré-determinados 

(antes e imediatamente após o clareamento, 14 dias após a finalização do 

clareamento, e 3 meses após a finalização do clareamento). A avaliação de cor foi 

feita por dois métodos. O local da avaliação foi o mesmo em todos os tempos de 

avaliação, sendo feita em consultório odontológico, com paciente sentado de frente 

para a janela e o avaliador à sua frente, sempre em horários entre 12h00 e 14h00 2.  

Método Subjetivo 

Para a avaliação de cor pelo método subjetivo, as aferições foram feitas com 

o auxílio da Escala de Cor (VITA® Classical, Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, 

Produtos Fabricante Descrição

Gel clareador a base 
de peróxido de 
hidrogênio

Formula e Ação, 
São Paulo, Brazil.

Peróxido de hidrogênio a 35%, espessante, extratos 
vegetais, amida, agente sequestrante, glicol e água.

LED violeta  
Bright Max Whitening 
(BMW)

MMOp<cs, São 
Carlos, SP, Brasil  
Reg. ANVISA / MS 
nº: 80051420019

Comprimento de onda: 405 nm +/- 10 nm 
Irradiância: 112  mW/cm2 
Potência : 1.2 W 
Área alvo: 10.7  cm2 
Total energia/sessão: 1440 J 
Duração da exposição: 20 ciclos – 60 s 
aplicação/30 s espera 
Área de radiação total: 134 J/cm2
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Alemanha). A região de mensuração de cor dental para comparação com a escala 

de cor foi o terço médio da face vestibular do dentes incisivos centrais e caninos 

superiores direitos de cada participante. 

As cores apresentadas pela Escala VITA foram organizadas em ordem de 

luminosidade e receberam scores de 1 a 16, seguindo a metodologia descrita em 

diversos estudos para quantificar o clareamento dental 7,24,27,31. As 16 unidades de 

escala de cor (UEC), reportadas na literatura como Shade Guide Units (SGU), estão 

ilustradas na Figura 1 e foram organizadas do valor mais alto de luminosidade (B1) 

ao valor mais baixo de luminosidade (C4). As variações de UEC (ΔUEC) - 

representadas pela diferença entre as UECs inicial e a registrada nos tempos pré-

determinados (imediatamente após o clareamento, 14 dias após a finalização do 

clareamento, e 3 meses após a finalização do clareamento) - foram consideradas 

para a análise dos dados. Embora essa escala não seja linear verdadeiramente, as 

alterações foram tratadas como dados lineares para efeitos de análise estatística 50. 

Figura 1 – Escala crescente de cor, de acordo com a Escala VITA®, e suas respectivas 
unidades de escala de cor (UEC) 

 

A avaliação de cor foi feita por dois pesquisadores calibrados. Para tanto, 5 

participantes, que não foram incluídos no estudo, foram examinados. Os dois 

pesquisadores, cegos à alocação dos grupos, avaliaram a cor dos dentes com a 

ajuda da escala de cor Vita nos tempos inicial, imediatamente após o clareamento e 

14 dias após a finalização do mesmo. Os dois examinadores apresentaram uma 

concordância mínima de 85% (Teste de Kappa) antes de iniciar o estudo (Valor de 

Kappa obtido: 92%). 
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Método Objetivo 

Foi utilizado o espectrofotômetro VITA Easyshade (Vident, Brea, CA, EUA). 

Para obter leituras padronizadas em cada tempo de avaliação, foi confeccionada 

uma matriz de silicone à partir da moldagem dos dentes antero-superiores com 

massa densa de silicone de condensação (Speedex Putty, Coltene Whaledent AG, 

Altsaetten, Suiça). Após a moldagem, foi realizada uma perfuração na região do 

terço médio dos dentes incisivos centrais e caninos superiores direitos com a ajuda 

de um bisturi circular de diâmetro de 6 mm (Biopsy Punch, Miltex, York, Pensilvânia, 

EUA), com diâmetro similar ao da ponta do espectrofotômetro. A mensuração de cor 

foi realizada por um único operador. 

Tratamento Estatístico dos Dados de Cor 

 A análise dos dados seguiu o protocolo de intenção de tratar e envolveu os 

participantes que foram aleatoriamente alocados nos grupos de tratamento. A 

variação de cor (ΔE e ΔUEC) entre o tempo inicial e os demais tempos de avaliação 

foram calculados para cada grupo e submetidos à análise de variância de dois 

fatores com medidas repetidas (Grupos vs. Tempo) e teste de Tukey para a 

comparação pareada entre os grupos, considerando um nível de significância de 

5%. 

Avaliação de Sensibilidade 

Para a avaliação da sensibilidade dental reportada pelos participantes da 

pesquisa foi utilizada uma Escala Visual Analógica (Visual Analog Scale - VAS) que 

registrou o grau de sensibilidade dental. A escala foi representada por uma linha 

horizontal de 10 cm (100 mm), limitada por duas expressões em seus extremos, com 

os dizeres "nenhuma sensibilidade" e "máxima sensibilidade", conforme ilustrado na 

Figura 2.  

Figura 2 – Escala Visual Analógica utilizada para registro da sensibilidade dental 
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Esta forma de análise proporcionou o estabelecimento do grau de 

sensibilidade imediatamente após a sessão clínica de clareamento dental e 48 horas 

após a finalização da mesma. O participante foi orientado a traçar uma linha vertical 

sobre a linha horizontal da escala de dor, representando a sua sensibilidade dental 

(espontânea) em cada momento de avaliação 41. Após o registro de sensibilidade, a 

distância (em mm) do ponto inicial (“nenhuma sensibilidade”) até o ponto em que 

o voluntário traçou alinha vertical foi medida com o auxílio de uma régua 

milimetrada, registrando valores de 0 a 100 mm. Os valores registrados foram 

considerados para interpretação, como descrito abaixo: 0 - 4 mm: nenhuma 

sensibilidade; 5 - 44 mm: sensibilidade leve;  45 – 74 mm: sensibilidade moderada; 

75 – 100: sensibilidade máxima.  

Como foram realizadas até 4 sessões de clareamento, foi considerado para o 

tratamento estatístico o pior score reportado pelo participante. Os valores foram 

considerados em duas categorias: porcentagem total de participantes que 

apresentaram sensibilidade em cada grupo de tratamento, e a intensidade da 

sensibilidade dental por grupo de tratamento.  

Tratamento Estatístico dos Dados de Sensibilidade 

Para comparação dos valores de sensibilidade dental entre os grupos de 

tratamento foi utilizado o teste Anova um fator (α = 0,05) e teste de Tukey. As 

porcentagens foram avaliadas descritivamente.  

Avaliação da Satisfação com o Tratamento 

Após o término do tratamento clareador (imediatamente, 14 dias, e 3 meses), 

foi entregue aos participantes da pesquisa um questionário para autoavaliação do 
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tratamento 51, conforme descrito na Tabela 4. Para cada tempo de avaliação, foi 

entregue um questionário novo, em branco. 

Tabela 4 – Questionário de satisfação, conforme publicado por Boushell et al. (2012) 51. (OBS: 
a questão 2 deste questionário foi apresentada com a menção a um único período em cada tempo 

aplicado, de acordo com o tempo de avaliação). 

Questões

1. Desde o fim do tratamento, você realizou outra sessão de clareamento dental?

☐ SIM  
☐ NÃO 
Se SIM, por qual mo<vo? _________________________________________________________

2. Marque o item que melhor descreve sua satisfação com o tratamento realizado.

Imediatamente após o tratamento ☐ Muito sa<sfeito  ☐ Parcialmente sa<sfeito ☐ Não 
sa<sfeito

14 dias após o tratamento ☐ Muito sa<sfeito  ☐ Parcialmente sa<sfeito ☐ Não 
sa<sfeito

3 meses após o tratamento ☐ Muito sa<sfeito  ☐ Parcialmente sa<sfeito ☐ Não 
sa<sfeito

6 meses após o tratamento ☐ Muito sa<sfeito  ☐ Parcialmente sa<sfeito ☐ Não 
sa<sfeito

12 meses após o tratamento ☐ Muito sa<sfeito  ☐ Parcialmente sa<sfeito ☐ Não 
sa<sfeito

24 meses após o tratamento ☐ Muito sa<sfeito  ☐ Parcialmente sa<sfeito ☐ Não 
sa<sfeito

3. Durante o tratamento, você teve algum problema (sensibilidade dental e/ou 
irritação gengival)?

☐ SIM  
☐ NÃO 
Se SIM, qual(is)? _________________________________________________________

4. Imediatamente após o tratamento, você teve algum problema (sensibilidade 
dental e/ou irritação gengival) que relacionou com o clareamento?

☐ SIM  
☐ NÃO 
Se SIM, qual(is)? _________________________________________________________
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Análise dos Dados de Satisfação do Participantes 

 Os dados obtidos com os questionários foram avaliados de forma 

descritiva (em porcentagem), considerando o número total de participantes que 

efetivamente responderam, nos prazos pré-determinados de avaliação. 

5. Se comparado aos dentes não clareados, você teve alguma das experiências 
(abaixo relacionadas) nos dentes clareados, que você acredita estar relacionada 
ao tratamento realizado (clareamento dental)? 

☐ Manchamento 
☐ Lesão de cárie 
☐ Problemas periodontais 
☐ Outros / Quais?_________________________________________________________

6. Você teve que realizar, em algum dos dentes que foram submetidos ao 
clareamento, uma restauração do tipo coroa ou faceta?

☐ SIM  
☐ NÃO 
S e S I M , e m q u a l ( i s ) d e n t e ( s ) e p o r q u a l r a z ã o ?
________________________________________________

7. Você teve que realizar, em algum dos dentes que foram submetidos ao 
clareamento, tratamento de canal?

☐ SIM  
☐ NÃO 
S e S I M , e m q u a l ( i s ) d e n t e ( s ) ? 
_________________________________________________________

8. Você teve que realizar alguma cirurgia na gengiva (biópsia) após o clareamento, 
que você relacione com o tratamento realizado?

☐ SIM  
☐ NÃO

9. Você faria o clareamento dental novamente?

☐ SIM  
☐ NÃO
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Impacto do Tratamento na Qualidade de Vida do Participante 

A avaliação de qualidade de vida dos participantes da pesquisa foi realizada 

através da aplicação do questionário OHIP-14, validado para a língua portuguesa do 

Brasil. Ele é composto por 14 questões que abrangem 7 dimensões: limitação 

funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade 

psicológica, incapacidade social e deficiência na realização de atividades cotidianas 
52. As respostas são dadas de acordo com uma escala codificada como: 0 = nunca, 

1 = raramente, 2 = às vezes, 3 = frequentemente e 4 = sempre. Quanto mais alto o 

valor atribuído pelo respondente, pior é a autopercepção do impacto 53.  

O questionário foi aplicado em ambiente reservado, tranquilo, sem imposição 

de limite de tempo e foram aplicados na presença de um único pesquisador, 

treinado, responsável pela pesquisa. 

Análise dos dados de qualidade de vida 

 A análise do questionário de qualidade de vida OHIP-14 foi feita através 

dos testes não paramétricos de Wilcoxon (comparação entre a avaliação inicial e de 

3 meses, para cada grupo) e de Kruskal-Wallis (comparação entre os grupos, 

separadamente, para a avaliação inicial e de 3 meses). 
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5 RESULTADOS 

De uma forma geral, os dados foram resumidos de acordo com a natureza 

das variáveis observadas, isto é, média, desvio padrão, mediana, valores mínimo e 

máximo (no caso de variáveis quantitativas), e através da frequência (número e 

porcentagem de voluntários) no caso das variáveis qualitativas. 

Avaliação de Cor  

 Para a avaliação da cor, seja pelo método objetivo (EASY SHADE) ou 

subjetivo (Escala VITA), foi utilizado um modelo de Análise de Variância (ANOVA) 

com 2 fatores para a comparação entre os grupos de tratamento (G1, G2, G3 e G4) 

e o momento da avaliação (inicial, 14 dias e 3 meses). No caso de significância 

estatística para a interação GRUPO*TEMPO, foi aplicado o método de comparações 

múltiplas de Tukey para determinar as diferenças entre cada combinação da 

interação. Somente no caso de não significância da interação GRUPO*TEMPO, foi 

observado o resultado direto do modelo de ANOVA para os fatores GRUPO e 

TEMPO, isoladamente. E assim, no caso de significância do fator GRUPO foi 

aplicado também o método de comparações múltiplas de Tukey para observar as 

diferenças entre os mesmos. 

COR (método objetivo - EASY SHADE) – dentes CENTRAIS 

  

 Os dados espectrofotométricos referentes aos incisivos centrais estão 

descritos na tabela 6. A alteração de cor entre os tempos inicial e 14 dias após a 

finalização do tratamento não apresentou o mesmo padrão para todos os grupos, 

onde o G4 foi o único grupo a apresentar diferença de cor estatisticamente 

significante entre os tempos. Em relação ao tempos 14 dias e 3 meses, nenhum 

grupo apresentou diferença de cor estatisticamente significante.  

Na comparação entre grupos,  não observou-se diferença nos tempos de 14 

dias e 3 meses entre os grupos. 
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Tabela 5 - Dados de cor dos incisivos centrais pelo método objetivo. 

COR (método objetivo - EASY SHADE) – dentes CANINOS 

 Os dados espectrofotométricos referentes aos caninos estão descritos na 

tabela 6. A alteração de cor entre os tempos inicial e 14 dias não apresentou o 

mesmo padrão para todos os grupos, onde o G1 e o G4 foram os únicos grupos a 

apresentarem diferença de cor estatisticamente significante entre os tempos.  

 Na comparação entre grupos, observou-se diferença entre os grupos G1 e 

G4 em relação aos demais (G2 e G3), nos tempo de 14 dias. No tempo de 3 meses 

G4 foi quem apresentou maior alteração de cor não diferindo estatisticamente do 

grupo G1. O grupo G3 foi quem apresentou menor alteração de cor, não 

apresentando diferença estatisticamente significante com o grupo G2. 

Tabela 6 - Dados de cor dos caninos pelo método objetivo. 

Inicial 14 dias 3 meses

G1 3,53 (1,03) Aa  1,93 (0,56) Aa 2,06 (0,27) Aa

G2 3,66 (2,72) Aa    2,60 (1,22) Aa   2,93 (2,25) Aa

G3 4,68 (2,72) Aa  3,50 (1,53) Aa 3,81 (2,28) Aa

G4 4,40 (2,27) Aa 1,86 (0,42) Ba          2,00 (0,67)        Ba

*Letras maiúsculas mostram diferenças estatisticamente significantes entre colunas. Letras 
minúsculas mostram diferenças estatisticamente significantes entre linhas.

Inicial 14 dias 3 meses

G1 10,00 (3,65) Aa 2,53 (1,88) Ba 2,73 (1,47) Bac

G2 9,46 (2,58) Aa 8,26 (3,47) Ab   6,13 (4,03) Aab

G3 9,06 (3,71) Aa 7,43 (3,15) Ab 7,50 (3,48) Ab

G4 8,60 (3,79) Aa 2,66 (1,41) Ba 2,20 (0,97) Bc

*Letras maiúsculas mostram diferenças estatisticamente significantes entre colunas. Letras 
minúsculas mostram diferenças estatisticamente significantes entre linhas.
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COR (método subjetivo - Escala VITA) – dentes CENTRAIS 

 Os dados da análise subjetiva (Escala VITA) referentes aos incisivos 

centrais estão descritos na tabela 7. A alteração de cor entre os tempos inicial e 14 

dias não apresentou o mesmo padrão para todos os grupos, onde o G1 e o G4 

foram os únicos grupos a apresentarem diferença de cor estatisticamente 

significante entre os tempos.  

 Na comparação entre grupos, observou-se que o grupo G1 foi quem 

apresentou o maior valor de alteração de cor, não se diferindo dos grupos G2 e G4.  

O grupo G3 foi quem apresentou o menor valor de alteração de cor, porém não 

apresentou diferença estatisticamente significante dos grupos G2 e G4. 

Tabela 7 - Dados de cor dos incisivos centrais pelo método subjetivo. 

COR (método subjetivo - Escala VITA) – dentes CANINOS 

 Os dados da análise subjetiva (VITA) referentes aos caninos estão 

descritos na tabela 8. A alteração de cor entre os tempos inicial e 14 dias não 

apresentou o mesmo padrão para todos os grupos, onde o G1 e o G4 foram os 

únicos grupos a apresentarem diferença de cor estatisticamente significante entre os 

tempos. Em relação ao tempos 14 dias e 3 meses, nenhum grupo apresentou 

diferença de cor estatisticamente significante.  

Na comparação entre grupos após a realização do tratamento (14 dias e 3 

meses), observou-se diferença dos grupos G1 e G4 em relação aos demais (G2 e 

Inicial 14 dias 3 meses

G1 6,00 (1,49)   Aa 1,40 (0,51) Ba 1,93 (1,10) Ba

G2 3,86 (2,63) Aa   2,40 (0,96) Aab   3,26 (2,21) Aab

G3 4,62 (2,67) Aa 3,93 (2,33) Ab 4,50 (2,89) Ab

G4 4,13 (1,26) Aa   1,53 (0,52) Bab 1,53 (0,51) Ba

*Letras maiúsculas mostram diferenças estatisticamente significantes entre colunas. Letras 
minúsculas mostram diferenças estatisticamente significantes entre linhas.
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G3). Na comparação entre G1 e G4, bem como entre G2 e G3, não foram 

observadas diferenças significantes. 

Tabela 9 - Dados de cor dos caninos pelo método objetivo.

Avaliação de Sensibilidade  

A sensibilidade dental foi medida através de Escala Visual Analógica (EVA), 

representada por uma régua de 10 cm, sendo o valor zero considerado “sem 

sensibilidade” e valor 10, a “sensibilidade máxima”. As médias foram normalizadas 

através do calculo de suas raízes quadradas. Considerando-se a maior sensibilidade 

obtida durante todo o estudo, observou-se os grupos G2 e G3 apresentaram os 

escores mais baixos, sem diferenças estaticamente significativas entre eles, 

seguidos pelos grupos G4 e G1, os quais diferiram entre si e em relação aos grupos 

G2 e G3, conforme Tabela 10. 

   
Tabela 10 - Dados de sensibilidade dental 

Inicial 14 dias 3 meses

G1 6,46 (2,00) Aa 1,93 (1,10) Ba 2,20 (0,94) Ba

G2 10,00 (2,71) Ab 8,30 (2,70) ABb 6,10 (3,62) Bb

G3 9,31 (3,06) Aab 8,33 (2,82) Ab 7,75 (2,90) Ab

G4 9,13 (2,51) Aab 2,33 (1,43) Ba 2,00 (0,39)   Ba

*Letras maiúsculas mostram diferenças estatisticamente significantes entre colunas. Letras 
minúsculas mostram diferenças estatisticamente significantes entre linhas.

Grupo Raiz quadrada da média (desvio-padrão)

G1 2,48  (0,54) A

G2 0,21  (0,48) B

G3 0,18 (0,68) B

G4 1,38 (1,12) C
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Agrupando-se a maior sensibilidade obtida em: nenhuma sensibilidade (0 até 

0,4 cm); sensibilidade leve (0,5 até 4,4 cm); sensibilidade moderada (4,5 até 7,4 cm) 

e sensibilidade máxima (7,5 até 10), verificou-se que o grupo G1 apresentou alta 

porcentagem de sensibilidades severas ou moderadas, e nenhum paciente com 

ausência de sensibilidade. Nos grupos G2 e G3 observou-se predominância de 

ausência de sensibilidade. Já no grupo G4 observou-se uma maior porcentagem em 

ausência e sensibilidade leve, e poucos relatos de sensibilidade graus severos e 

moderados (Gráfico 5). 

Gráfico 5 - Dados de sensibilidade agrupados por porcentagem de grau de severidade.

Avaliação de Satisfação em relação ao tratamento 

A partir das repostas à questão 1, verificou-se que ao final de 3 meses pós tra 

tamento, apenas 1 participante do grupo G2 realizou outra sessão de clareamento 

dental. Em relação à questão 2, nenhum participante relatou insatisfação com o 

tratamento na avaliação inicial (imediatamente após à finalização do tratamento). Na 

avaliação de 14 dias, apenas 1 participante, do grupo G2, não estava satisfeito. Na 
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avaliação de 3 meses, foram 8 pacientes (4 do grupo G2 e 4 do grupo G3) que não 

estavam satisfeitos.  

 As questões 3 e 4, referentes a possíveis problemas (sensibilidade dental 

e/ou irritação gengival) que o participante possa ter relacionado, imediatamente ou 

após o tratamento, com o clareamento dental, observou-se que nenhum participante 

do grupo G2, e apenas 2 do grupo G3, relataram algum problema de sensibilidade e/

ou irritação gengival durante o tratamento. De forma muito semelhante ao período 

durante o tratamento, somente 1 participante do grupo G2 e 1 do grupo G3, 

relataram alguma sensibilidade dental no período imediatamente após o tratamento.  

 Os dados obtidos com a questão 5, referente a outras experiências nos 

dentes clareados, poucos participantes relataram algum problema (manchamento, 

lesão de cáries, problemas periodontais ou outros) durante o estudo, sendo somente 

1 caso do grupo G2 e 1 do grupo G4, sendo ambos os relatos justificados como 

manchamento. Nenhum participante relatou ter realizado restauração do tipo coroa 

ou faceta, nem mesmo tratamento de canal, nos dentes clareados, durante todo o 

período do estudo. Também não houve nenhum relato de cirurgia na gengiva 

(biópsia), após o clareamento, durante todo o período do estudo. 52 pacientes 

relataram que fariam o clareamento novamente. Somente 4 participantes do grupo 

G2 e 4 do grupo G3, na avaliação de 14 dias e de 3 meses, disseram que não fariam 

o clareamento novamente. 

Avaliação de Qualidade de vida (OHIP-14) 

Na soma de todas as questões do questionário de qualidade de vida 

OHIP-14, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos na 

avaliação inicial (p=0,767), assim como também não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos na avaliação de 3 meses (p=0,061). 

 Na comparação entre as avaliações imediatamente após o clareamento e 

de 3 meses, foi identificado uma melhora significativa na qualidade de vida para os 

grupos G1 e G2 (p=0,036 e p=0,021, respectivamente), que pode ser observado 

através da redução na soma obtida pelo questionário OHIP-14. Já nos grupos G3 e 

G4, a mudança não foi significativa (p=0,484 e p=0,917, respectivamente). 
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 Considerando os dados de forma qualitativa, através do agrupamento das 

respostas afirmativas independente da intensidade, isto é, resposta: “raramente”, “às 

vezes”, “repetidamente” ou “sempre”, nota-se que as questões com maior número de 

participantes que responderam afirmativamente (≥ 10 participantes na avaliação 

inicial, independente do grupo de tratamento) foram as questões 3, 4, 5, 6 e 10 

(Tabela 12). As demais questões representaram menos de 10 casos, sendo que 

nenhum paciente, de qualquer um dos quatro grupos, respondeu afirmativamente à 

última questão (Questão 14). 

Tabela 6 - Respostas afirmativas positivas obtidas por questão do questionário. 

Respostas Afirmativas (Raramente, às vezes, repetidamente ou sempre)

Inicial 3 meses

Questão 3 12 11

Questão 4 10 7

Questão 5 16 9

Questão 6 14 9

Questão 10 14 8
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6 DISCUSSÃO 

Após um tratamento clareador, especialmente no clareamento de consultório, 

altas taxas de sensibilidade dental são reportadas 2,34,50,54. Sabe-se que os agentes 

clareadores, principalmente o PH a 35%, têm efeitos citotóxicos na polpa 55,56 e, 

quanto maior o tempo de exposição a essa substância, maior será a intensidade 

dental reportada pelo paciente 57. Além disso, o desconforto causado pela 

sensibilidade parece ser o principal fator considerado pelos pacientes ao decidir 

evitar o tratamento clareador 10. Nesse contexto, um grande número de técnicas e 

tratamentos foram estudados com o objetivo de minimizar ou evitar esse efeito 

colateral 10,34,57.  

 Recentemente, uma nova fonte de luz foi introduzida no mercado com o 

objetivo de realizar o clareamento sem o uso do gel clareador, com a expectativa de 

evitar os efeitos colaterais promovidos por ele. Segundo Zanin (2016), o 

comprimento de onda do LED violeta (405-410 nm) coincide com o pico de absorção 

das moléculas pigmentadas, que são fotosensíveis e altamente reativas à luz. A 

interação de luz e pigmento é capaz de quebrar as macromoléculas em moléculas 

menores, realizando o clareamento 10. Klaric et al., em 2012, conduziram uma 

avaliação in vitro de diferentes técnicas de clareamento usando diferentes 

associações de fontes de luz e géis de clareamento e concluíram que a associação 

de luz violeta (405 nm) e PH a 35% apresentou resultados promissores. A literatura 

ainda é escassa em termos de avaliações clínicas. Até a presente data, apenas um 

estudo clínico randomizado foi relatado 47, incluindo uma avaliação de até 14 dias 

pós clareamento dental, apresentando respostas satisfatórias em termos de eficácia 

clareadoras e repostas de sensibilidade pós clareamento com a luz LED violeta.  

 Dentro desse contexto, o principal objetivo da presente pesquisa foi avaliar, 

a longo prazo, o potencial de clareamento da luz violeta (405-410 nm), com ou sem 

o uso do gel, e seus efeitos na sensibilidade dentária, impacto na qualidade de vida 

dos participantes e satisfação dos mesmos em relação às técnicas realizadas.   

 O presente estudo relatou diferentes resultados em relação à alteração de 

cor, dependendo dos dentes avaliados, dos grupos de tratamento e do método de 

avaliação. Em relação aos dentes caninos, nas duas avaliações (objetiva e 



56

subjetiva) foram observadas diferenças entre o acompanhamento imediatamente 

após o clareamento e 14 dias/3 meses apenas nos grupos das técnicas em que 

foram utilizados o PH a 35%, associado ou não à fonte de luz (técnicas convencional 

e híbrida). Por outro lado, as técnicas que utilizam somente a luz LED violeta não 

apresentaram diferenças ao longo do tempo e entre si. No entanto, foi observada 

uma tendência ao clareamento dos dentes nos dois grupos comparando-se as 

médias imediatamente após o clareamento e de acompanhamento de 14 dias e 3 

meses. Em um estudo in vitro publicado recentemente 21 a técnica de clareamento 

com o LED violeta (sem gel) apresentou potencial clareador, mas com um número 

maior de sessões/aplicações em comparação com o presente estudo. Esse 

resultado pode ser um indicativo para o fato de o presente estudo ter apresentado 

uma tendência clareadora, porém insuficiente para apresentar significância. Caso o 

presente estudo tivesse realizado mais sessões clínicas, o que pode ser um aspecto 

desvantajoso do tratamento, poderia ter encontrado algum potencial clareador, ainda 

que baixo. As técnicas convencional e híbrida, como mencionado, apresentam 

potencial clareador sem diferenças entre si, o que pode ser considerado um 

resultado promissor visto que a técnica híbrida utiliza por menor tempo o gel 

clareador de PH a 35% (15 minutos) se comparado à técnica convencional (45 

minutos). De acordo com a literatura, um maior tempo de exposição ao peróxido de 

hidrogênio leva a maior penetração do agente ativo em tecido pulpar 56 e possível 

maior intensidade de efeitos colaterais, como sensibilidade 57. Isso pode ser 

comprovado pelos resultados da avaliação de sensibilidade do presente estudo, que 

mostraram respostas relevantes de intensidade de sensibilidade na técnica híbrida 

em comparação com a técnica convencional, onde o primeiro grupo apresentou 

menores escores de sensibilidade dental. Além disso, os dados de sensibilidade 

mostraram que os participantes que foram submetidos às técnicas que não 

utilizaram o gel clareador (apenas a luz LED) não apresentaram sensibilidade, 

evidenciando o fato de o peróxido de hidrogênio, em altas concentrações, ser o 

principal fator que leva à sensibilidade dental. O positivo potencial de clareamento 

da técnica híbrida pode ser respaldado pelos resultados de um estudo recente, que 

apresentou uma alta capacidade da luz com comprimento de onda de 

aproximadamente 400 nm em fotolisar o peróxido de hidrogênio, gerando uma maior 
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quantidade de radical hidroxil (OH), que é considerado um fator determinante para a 

realização do processo de clareamento 58.      

 Em relação aos incisivos centrais, os resultados mostraram diferenças 

entre os métodos de avaliação objetiva (espectrofotômetro) e subjetiva (escala VITA 

de cores). No método objetivo, apenas o grupo em que a técnica híbrida foi realizada 

apresentou diferenças entre os tempos de avaliação (comparando-se a avaliação 

inicial com as avaliações longitudinais), e na avaliação subjetiva apenas os grupos 

das técnicas convencional e híbrida apresentaram diferenças com os demais 

grupos, sendo estas semelhantes entre si e com um potencial clareador superior as 

demais técnicas. Podem ser esperadas diferenças entre os métodos de avaliação. A 

escala do guia de cores fornece resultados clinicamente relevantes, com uma 

diferença perceptível na cor dos dentes. No entanto, a seleção é subjetiva e 

influenciada por fatores como fadiga ocular e iluminação circundante 45,46. Mesmo 

sendo influenciado pela translucidez, contorno e textura dos dentes, o uso de 

espectrofotômetros é considerado o método mais eficaz para avaliação de cores e 

alterações ao longo do tempo devido à sua maior precisão em comparação às 

escalas visuais 42-45. Nesse contexto, os dados objetivos dos dentes incisivos 

centrais mostraram que apenas a técnica híbrida apresentou potencial clareador 

entre os tempos de avaliação. Possivelmente, com um maior número de sessões 

sendo realizadas e com o numero total de participantes do estudo, essas diferenças 

podem não ser mais evidenciadas, tanto para dentes incisivos como para dentes 

caninos.  

 A diferença entre os resultados dos dentes caninos e dos incisivos centrais 

pode ser explicada pela cor inicial considerada como critério de inclusão para os 

dentes incisivos centrais, mais clara em comparação aos dentes caninos (A2 foi 

considerado para incisivos centrais e A3 foi considerado para dentes caninos). Nos 

incisivos centrais, pela provável alteração de cor ser menos perceptível clinicamente 

ao olho humano, a subjetividade da avaliação com a Escala de cor contribuiu para a 

não diferença de eficácia clareadora entre as técnicas que usaram o gel clareador.  

 Em termos de sensibilidade dental, foram observadas diferenças entre os 

grupos de tratamento. Os grupos que não utilizaram o gel clareador apresentaram 

menor sensibilidade em relação aos grupos onde o gel de PH a 35% foi utilizado 

(Técnicas convencional e híbrida). Os resultados estão de acordo com a literatura, 
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que relata o potencial do peróxido de hidrogênio em altas concentrações em 

promover efeitos colaterais, como a sensibilidade 2,50,57. Além disso, as técnicas que 

não utilizaram o gel clareador não apresentaram diferenças entre elas. Observando-

se as intensidades de sensibilidade relatadas entre os grupos, uma maior 

quantidade de sensibilidade reportada como severa foi relatadas no grupo da técnica 

convencional, sendo este um fator agravante ao uso da técnica. A tecnica híbrida, 

por sua vez, apresentou uma predominância de sensibilidade leve, salientando o 

resultado promissor da proposta de uso de uma fonte luz LED violeta com menor 

tempo de exposição do elemento dental ao gel clareador. Nesse grupo, eficácia 

clareadora foi observada, porém com menor associação à sensibilidade dental. As 

técnicas propostas sem uso de gel, por sua vez, apresentaram predominância de 

ausência de sensibilidade, mas não apresentaram efeito clareador significante.  

 Atualmente, a exigência estética vem ganhando destaque cada vez maior 

na Odontologia, e uma ligação entre fatores de personalidade e a escolha do 

clareamento dental foi relatada na literatura 1,59,60. Nesse contexto, é importante 

avaliar o impacto psicossocial a longo prazo e as mudanças na autopercepção 

estética dos pacientes submetidos a um tratamento clareador, que podem influenciar 

fatores como adaptações ambientais, relacionamentos pessoais, oportunidades de 

trabalho e outros. Para esse fim, o questionário OHIP é um método eficiente 

validado por vários estudos 59-61 e foi utilizado no presente trabalho como método de 

avaliação para observar alterações na qualidade de vida dos participantes da 

pesquisa. O resultado deste estudo não apresentou diferenças entre os grupos nos 

momentos imediatamente após o clareamento e em 3 meses. Entretanto, na 

avaliação do impacto na qualidade de vida ao longo do tempo (imediatamente após 

e 3 meses), os grupos da técnica convencional e o de uso da fonte de luz com 

protocolo de 1 vez/semana apresentaram melhoras na qualidade de vida, enquanto 

os grupos da técnica híbrida e os de clareamento com luz LED com protocolo de 2 

sessões/semana não apresentaram diferenças. Os efeitos positivos do clareamento 

com peróxido de hidrogênio a 35% na qualidade de vida do paciente estão de 

acordo com a literatura 60, mas há uma falta de literatura disponível sobre a 

autopercepção e o impacto psicossocial gerado pelo clareamento com luz LED 

violeta, sendo necessárias mais pesquisas para discutir os resultados encontrados.  
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 Em relação à satisfação com as técnicas empregadas, apenas 

participantes da  pesquisa alocados nos grupos das técnicas de clareamento apenas 

com a fonte de luz LED violeta reportaram não estar satisfeitos, após três meses de 

avaliação, com o resultado. Isso pode ser explicado pelo potencial de clareamento 

não evidenciado dessas técnicas em comparação às técnicas com uso de gel 

clareador (técnicas convencional e híbrida.  

 O presente estudo apresenta resultados parciais, no contexto de um 

estudo clínico mais robusto com um total de 100 participantes, e traz algumas 

limitações que restringem a discussão dos achados. Certamente, a conclusão do 

número total de participantes, com avaliação em um tempo de 12 meses, será de 

suma importância para a discussão das referidas técnicas no contexto atual do uso 

de fontes de luz associadas ao clareamento dental. No entanto, é um dos primeiros 

estudos clínicos realizados com a luz LED violeta, sendo este importante para 

apresentar possíveis tendências, objetivando a orientação de clinicos e 

pesquisadores na busca de resultados clareadores satisfatórios com menor 

incidência de efeitos colaterais. 
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7 CONCLUSÕES 

Considerando os resultados do presente estudo e suas limitações, conclui-se 

que: 

• O clareamento com a luz LED violeta (405-410 nm), sem a utilização do gel 

clareador, não promove alteração de cor dental similar à técnica convencional 

(peróxido de hidrogênio a 35%). 

• O clareamento com a luz LED violeta (405-410 nm) realizado 1x/semana 

apresentou potencial clareador similar ao realizado 2x/semana. 

• O clareamento com a luz LED violeta (405-410 nm), associado ao gel 

clareador (técnica híbrida), promove alteração de cor dental similar à técnica 

convencional (peróxido de hidrogênio a 35%). 

• O clareamento com a luz LED violeta (405-410 nm), associado ao gel 

clareador (técnica híbrida), promove menor sensibilidade dental se comparado à 

técnica convencional (peróxido de hidrogênio a 35%). 

• O clareamento com a luz LED violeta (405-410 nm), associado ou não ao 

gel clareador (técnica híbrida), não resulta em maior satisfação do participante da 

pesquisa. 

• Apenas a técnica de clareamento convencional (peróxido de hidrogênio a 

35%) impactou na qualidade de vida dos participantes da pesquisa. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título: AVALIAÇÃO CLíNICA LONGITUDINAL DO CLAREAMENTO DENTAL DE CONSULTORIO COM LUZ 

LED VIOLETA (405-410 NM). 

Nome dos Pesquisadores e Instituição: Patrícia Moreira de Freitas 

Local: Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (clínica do Laboratório Especial de 

Laser em Odontologia).  

Este documento será elaborado em duas vias.  

Convite: Gostaríamos de pedir sua par<cipação voluntária nessa pesquisa que tem por obje<vo 

avaliar o efeito do procedimento clareador realizado com a luz LED violeta (405-410 nm), associado 

ou não a um gel clareador, na alteração de cor (imediata e a longo prazo), sensibilidade dental, 

sa<sfação dos par<cipantes da pesquisa em relação à técnica e impacto do procedimento na 

qualidade de vida dos par<cipantes da pesquisa. 

Voluntário: Sua par<cipação é voluntária e este consen<mento poderá ser re<rado a qualquer 

momento, sem prejuízos à con<nuidade do procedimento.  

Objetivos do estudo: Espera-se que o clareamento dental sem uso de gel clareador leve a um 

resultado esté<co bastante sa<sfatório, a sa<sfação do par<cipante da pesquisa e a melhora na sua 

qualidade de vida, com o beneacio da redução do risco de sensibilidade dental (dor intermitente, de 

intensidade moderada a alta, com regressão em até 48h) se comparado à técnica com gel clareador. 

Procedimentos: Caso o(a) senhor(a) aceite ser par<cipante desta pesquisa, sua par<cipação 

consis<rá no clareamento dental (até o máximo de 4 sessões, 1 ou 2 vezes por semana, durante o 

máximo de 4 semanas), avaliação de alteração de cor, sensibilidade dental e preenchimento dos 

ques<onários de sa<sfação e impacto do procedimento na sua qualidade de vida. O procedimento 

clareador e as avaliações de cor e sensibilidade serão, assim como a aplicação dos ques<onários, 

realizados por um dos pesquisadores envolvidos no trabalho, devidamente treinado e capacitado 

para tal função. O procedimento clareador será realizado de forma dis<nta a depender do grupo ao 

qual o par<cipante da pesquisa será randomizado, sendo possível a u<lização de géis clareadores ou 

não, e aplicação de LED ou não. Caso haja a aplicação do gel clareador, afastadores labiais serão 

posicionados, e uma barreira gengival com um gel de consistência amolecida (o qual será endurecido 
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com a aplicação de uma luz) será realizada a fim de proteger a gengiva do gel. Caso o gel entre em 

contato de maneira acidental com alguma parte da boca que não seja o dente, este poderá promover 

ardência e uma região esbranquiçada ao redor da região a<ngida, o qual será rever<do com a 

aplicação de um gel neutralizador.  

                                    

Caso haja a aplicação do LED, uma aplicação de luz Violeta será realizada sobre os dentes através de 

um equipamento posicionado a uma distância de 1 cm dos mesmos. A avaliação de cor será feita com 

uso de uma escala de cor e de um equipamento específico para análise de cor. Para o uso da escala 

de cor, a mesma será posicionada próxima à superacie de um dos dentes (canino) e a aferição será 

realizada. Para a aferição com o equipamento (espectrofotômetro), será feita uma moldagem da sua 

arcada superior e o molde ob<do será usado para posicionar a ponta do equipamento sobre um dos 

dentes. Essa moldagem será realizada através de uma moldeira metálica que será posicionada sobre 

os dentes com um silicone de consistência amolecida, o qual endurecerá após 3 minutos. Em ambos 

os procedimentos não há nenhum procedimento invasivo, apenas o risco de ânsia de vômito durante 

a moldagem da arcada.                                              Para as demais avaliações, serão usados 

ques<onários e o método será de autoavaliação (o próprio par<cipante da pesquisa preenche e 

entrega ao pesquisador), não havendo intervenção clínica nenhuma. O tratamento será feito em, no 

máximo, 4 sessões clínicas (máximo de 4 semanas) e as por ques<onário serão feitas até 12 meses 

após o término do clareamento, com finalidade de acompanhar a estabilidade de cor do dente e a 

necessidade de um novo clareamento dental. Se considerada, em comum acordo entre par<cipante 

da pesquisa e pesquisador, a necessidade de novo procedimento, o mesmo será realizado no 

Laboratório Especial de Laser em Odontologia da FO-USP.  

Riscos e desconfortos: O par<cipante da pesquisa pode apresentar desconforto (ânsia de 

vômito) com o procedimento de moldagem da arcada superior e sensibilidade dental durante ou 

após o clareamento. Em relação aos demais procedimentos, a pesquisa apresenta risco mínimo, pois 

o preenchimento dos ques<onários não representa nenhum risco de ordem asica ou psicológica para 

o par<cipante da pesquisa.  

Tempo: O procedimento será feito em, no máximo, 4 sessões clínicas (máximo de 4 semanas) e as 

por ques<onário serão feitas até 12 meses após o término do clareamento. 

Benefícios: A pesquisa contribuirá para o conhecimento sobre os efeitos do clareamento com a luz 

violeta (LED violeta) sobre a cor e sensibilidade dental, bem como impacto do procedimento na 

qualidade de vida de pacientes com alteração de cor dental parecida com a do par<cipante da 

pesquisa. 
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Ajuda de Custos: A par<cipação no estudo não acarretará custos para o par<cipante da pesquisa e 

não será disponível nenhuma compensação financeira adicional. Não há indenização prevista, pois a 

presente pesquisa não apresenta qualquer dano ao par<cipante da pesquisa. 

Auxílio ao transporte: Caso o par<cipante da pesquisa necessite estar presente no local da 

pesquisa, apenas por conta da pesquisa, os pesquisadores responsáveis arcarão com os custos 

necessários. 

Garantia do sigilo da identidade do participante da pesquisa: As informações fornecidas 

serão confidenciais e de conhecimento apenas dos pesquisadores responsáveis. O par<cipante da 

pesquisa não terá seus dados pessoais iden<ficados em nenhum momento, mesmo quando os 

resultados desta pesquisa forem divulgados. 

Direito de desistir: O par<cipante da pesquisa poderá desis<r do estudo a qualquer momento sem 

nenhuma penalidade.                        

Reutilização dos dados: Perguntamos se o par<cipante da pesquisa autoriza a u<lização dos 

dados em outras pesquisas, após aprovação do Comitê de É<ca em Pesquisa da FOUSP:  

(    ) NÃO autorizo a u<lização de dados em outra pesquisa.  

(    ) SIM autorizo a u<lização de dados. 

(    ) Autorizo e NÃO quero ser consultado da u<lização dos meus dados em outra pesquisa. 

(    ) SIM, quero ser consultado caso ocorra u<lização dos meus dados. 

Forma de contato: Os pesquisadores responsáveis pelo estudo estarão à disposição para 

esclarecimentos a qualquer momento durante o andamento da pesquisa.  A pesquisadora 

responsável Patrícia Moreira de Freitas poderá ser encontrada no endereço: Faculdade de 

Odontologia – Universidade de São Paulo, Laboratório Especial de Laser em Odontologia-

Departamento de Denzs<ca, Av. Professor Lineu Prestes, 2227 – São Paulo SP, nos telefones: (11) 

30917645 ou (11) 983199002, no e-mail: pfreitas@usp.br 

CEP-FOUSP - Comitê de É<ca em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo – Avenida Professor Lineu Prestes no 2227 – 05508-000 – São Paulo – SP – Telefone (11) 

3091.7960 – e-mail cepfo@usp.br. O horário de atendimento ao público e pesquisadores é: de 

segunda a sexta-feira das 9 as 12h e de 14 as 16h (exceto em feriados e recesso universitário). O 

mailto:pfreitas@usp.br
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Comitê é um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consul<vo, 

delibera<vo e educa<vo, criado para defender os interesses dos par<cipantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões é<cos 

(Resolução CNS no 466 de 2012). 

Este documento possui 2 vias de igual teor, sendo que 1 via pertence a você par<cipante da pesquisa 

e a outra ficará arquivada com o pesquisador responsável. 

Após ler essas informações e de ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas pelo pesquisador 

concordo em par<cipar de forma voluntária neste estudo. 

Local:_________________________ Data: _______/______/______ 

Nome por extenso________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Telefone para contato: (_____)____________________ 

Assinatura:________________________________ RG:___________________  

Assinatura do pesquisador responsável 
 

___________________________________                       

Patricia Moreira de Freitas                                                                                                                 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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