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RESUMO 
 

 

Nishida AC. Estudo clínico randomizado, duplo-cego da percepção da cor e 
satisfação em pacientes submetidos a clareamento dental [tese]. São Paulo. 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Original. 

 

 

O clareamento dentário é a maneira mais conservadora e barata de melhorar a 

satisfação dos pacientes com o seu sorriso. Entretanto existem poucos estudos que 

correlacionam a eficácia clareadora com a satisfação dos pacientes e a maneira como 

eles percebem a mudança das cores. OBJETIVO: Investigar a relação entre mudança 

de cor e satisfação e a percepção da mudança de cor pelos pacientes e operador 

treinado comparado a um método instrumental. MATERIAIS E MÉTODOS: Uma 

pesquisa clínica randomizada duplo-cega foi conduzida com 100 pacientes que 

atendiam os critérios de inclusão e exclusão. Eles foram divididos em 5 grupos 

randomizados: Peróxido de hidrogênio 4%, peróxido de carbamida 15%, peróxido de 

carbamida 16%, Peróxido de carbamida 16% experimental e placebo. Foi tomada a 

cor base dos dentes através de tomadas objetivas com Vita Easyshade e subjetivas 

com a escala Vita BleachGuide 3D.  Eles foram submetidos à terapia clareadora 

recebendo uma seringa de gel clareador por semana durante 3 semanas e 

preencheram avaliação sobre sua sensibilidade e avaliações sobre satisfação e 

percepção de mudança de cor. Foi um total de 11 visitas por paciente: entrevista inicial 

e triagem, moldagem e profilaxia, tomada de cor e entrega de clareador, controles de 

7, 14, 21, 30, 60, 90, 120 e 180 dias. Nos retornos todas as etapas de tomada e 

controle de cor pelo paciente e pelo mesmo operador treinado, objetiva e subjetiva 

foram repetidas. RESULTADOS maiores valores de ∆E* na sem 1, ANOVA mostrou 

que eles foram diferentes entre si (P=0.001), valor que não se repete a partir da  

segunda semana na análise entre os grupo (P=0.275). Maiores ∆E* foram os géis à 

base de peróxido de carbamida (PC15, PC16 e PC16EX). ∆E* Final foi maior no grupo 

PC15, PC16 e PC16EX e esses 3 grupos foram estatísticamente semelhantes. Os 

menores valores foram para o grupo placebo que não foi semelhante a nenhum outro 

grupo e nem entre os tempos. A análise de variância entre os 5 grupos mostrou 

diferenças para percepção cega (p=0.001), percepção orientada (p=0.001), e 

expectativa (p=0.603. Fica claro que a satisfação do paciente é crescente em todos 



 
 

os grupos da primeira a terceira semana de terapia. A ordem de satisfação dos 

pacientes foi PC15, PC16EX, PC16, PH4 e PLAC. No último período representado, 

terceira semana ao fim do acompanhamento de 6 meses, verificamos que a satisfação 

diminui no período pós-terapia, principalmente para o grupo PLAC e para o grupo 

PC16EX. Mesmo o grupo PLAC (que representa o placebo) também teve satisfação 

crescente. No arco inferior os maiores resultados para sensibilidade ficaram também 

com PH4, PC15 e PC16..CONCLUSÕES: Os clareadores baseados em peróxido de 

carbamida tiverem as maiores variações de cor, sendo os mais efetivos. Em 

comparação ao paciente, o operador treinado tem uma capacidade de avaliação de 

cor mais próxima dos valores aferidos instrumentalmente. A satisfação do paciente 

aumenta com todos os grupos, inclusive o placebo, porém declina no período pós 

terapia. Os pacientes tendem a enxergar os dentes mais escuros do que realmente 

são e criam expectativas por cores mais claras. Todos os grupos causaram 

sensibilidade, inclusive o placebo, semelhantes para maxila e mandíbula.  

 

 

Palavras-chave: Clareamento Dentário. Satisfação. Sensibilidade. Cor.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Nishida AC. Double-blind, randomized, clinical trial of color perception and 
satisfaction in patients undergoing dental bleaching [thesis]. São Paulo. Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Original. 

 

 

Tooth whitening is the most conservative and inexpensive way to improve patient 

satisfaction with your smile. However there are few studies that correlate the whitening 

efficacy with patient satisfaction and how they perceive the change of colors. To 

investigate the relationship between color change and satisfaction and perception of 

color change by patients and trained operator compared to an instrumental method. 

MATERIALS AND METHODS: A double-blind randomized clinical trial was conducted 

with 100 patients who met the inclusion and exclusion criteria. They were divided into 

five randomized groups: Hydrogen peroxide 4%, 15% carbamide peroxide, 16% 

carbamide peroxide, 16% carbamide experimental and placebo. It was made the base 

color of the teeth through objective taken with Vita Easyshade and subjective with the 

Vita BleachGuide 3D scale. They underwent therapy Clarifying getting a whitening gel 

syringe per week for 3 weeks and completed evaluation of its sensitivity and reviews 

of satisfaction and perception of color change. There were a total of 11 visits per 

patient: initial interview and sorting, forming and prophylaxis, making color and delivery 

bleaching 7 controls 14, 21, 30, 60, 90, 120 and 180 days. In returns all steps taken 

and color control by the patient and by the same trained operator, objective and 

subjective were repeated. RESULTS larger ΔE * values in no 1, ANOVA showed that 

they were different (P = 0.001), a figure that is not repeated from the second week on 

the analysis of the group (P = 0.275). Larger ΔE * the gels were carbamide peroxide-

based (PC15, PC16 and PC16EX). ΔE * Final was higher in the group PC15, PC16 

and PC16EX and these 3 groups were statistically similar. The lowest values were for 

the placebo group was not similar to any other group or between the times. Analysis 

of variance among the five groups showed differences to blind perception (p = 0.001), 

oriented perception (p = 0.001) and expectation (p = 0.603. It is clear that patient 

satisfaction is increasing in all of the first groups third week of therapy. the order of 

patient satisfaction was PC15, PC16EX, PC16, PH4 and PLAC. in the latter 

represented period, the third week after the 6-month follow-up, we found that 



 
 

satisfaction decreases in the post therapy period, mainly for PLAC group and the group 

PC16EX Even the PLAC group (representing placebo) also had increasing satisfaction 

in the lower arch greater results for sensitivity were also PH4, PC15 and 

PC16..CONCLUSÕES: carbamide peroxide have the greater color variations, the most 

effective being. compared to the patient, the trained operator has a capacity 

assessment of the closest color of the measured values instrumentally. patient 

satisfaction increases with all the groups, including the placebo, but declines in the 

period post therapy. Patients tend to see the darker teeth than they really are and 

create expectations for lighter colors. All groups sensitivity caused, including placebo, 

similar to maxilla and mandible. 

 

 

Keywords: Teeth Whitening. Satisfaction. Sensitivity. Color. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A ciência odontológica tem evoluído constantemente nas últimas décadas, e 

em particular o ramo da odontologia estética tem atraído a atenção pelo aumento da 

variedade de tratamentos disponíveis e materiais restauradores. Esse crescimento 

reflete o interesse do público em geral em melhorar a aparência pessoal. As pessoas 

estão mais informadas sobre a disponibilidade, oportunidade e meios para melhorar a 

aparência de sua face e dentes. Assim a Odontologia tem centrado cada vez mais 

seus objetivos em ser mais focada nos desejos do paciente, melhorando sua 

qualidade de vida (Niaz et al., 2015). 

A aparência física é determinante nos processos de socialização e relações 

interpessoais. Acredita-se que as pessoas atraentes são mais bem qualificadas e 

confiáveis e por isso são melhor tratadas que as menos atraentes.  Os olhos e a boca 

são dois dos fatores mais comumente associados a atração física. A aparência dos 

dentes está relacionada tanto com fatores individuais quanto culturais, onde a cor dos 

mesmos possui um papel significativo (Joiner et al., 2006).  

Um sorriso brilhante e claro é associado a jovialidade e qualidades da 

personalidade como competência, habilidade intelectual, sucesso, força, competência 

social, psicologia ajustada e status de relacionamento (Van der Geld et al., 2007; 

Kershaw et al., 2008).  Pessoas com estética dental pobre são ligadas a falhas de 

personalidade e de autoconfiança que podem levar a desvantagens sociais, 

educacionais e ocupacionais (Qualtrough; Burke, 1994). Um sorriso com aparência 

esteticamente satisfatória está intimamente relacionado com uma impressão positiva 

na percepção dos interlocutores, tendo assim também, uma influência positiva na sua 

própria auto-confiança. 

Dentes brancos são uma das chaves dos sorrisos atraentes, por essa razão as 

pessoas buscam tratamentos não invasivos, que possam torná-los cada vez mais 

claros, como o clareamento (Zhao et al., 2013). 

Dois trabalhos desenvolvidos nos Estados Unidos da América mostraram que 

os homens são menos preocupados com fatores relacionados à estética dentária do 

que as mulheres, e também citou o fato de que os dentistas em sua maioria 
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interpretam as necessidades estéticas dos pacientes baseados em suas próprias 

opiniões em detrimento das opiniões do paciente, e que pelo menos 30 a 40% das 

pessoas adultas estão insatisfeitas com seus sorrisos (Qualtrough; Burke, 1994; Niaz 

et al., 2015). 

Assim, o paciente odontológico dos tempos atuais tornou-se mais envolvido 

nas decisões em torno dos procedimentos realizados, diferente do passado onde o 

dentista tinha sempre a palavra final sobre o tratamento a ser desenvolvido. Os 

tratamentos que envolvem odontologia estética precisam ser mais customizados de 

maneira a atingir não só o sucesso clínico mas principalmente a satisfação individual 

do paciente (Niaz et al., 2015). Esses tratamentos aumentam a qualidade de vida e 

melhoram os aspectos psicológicos do paciente (Tin-Oo, 2011). 

De acordo com Samorodnitzky-Naveh et al. (2010), os pacientes preferem 

dentes mais brancos que os seus dentistas. Talvez por essa razão, em sua pesquisa 

clínica, seus pacientes sempre percebiam a cor dos seus dentes mais escuras do que 

os clínicos nas avaliações subjetivas com escalas de cor. Somente um quinto dos 

pacientes concorda com a cor avaliada por um clínico experiente. E um dado bastante 

interessante, mais de 85% gostariam de clarear ainda mais os seus dentes, além dos 

resultados já alcançados na terapia.  Esse dado parece estar relacionado com a 

impressão de que pessoas que tem dentes mais escuros parecem mais velhas do que 

realmente são e por consequência menos atrativas. Os pacientes em geral, desejam 

o sorriso branco perolado das estrelas da mídia (Samorodnitzky-Naveh, 2007). 

Mesmo existindo diversas maneiras de melhorar o aspecto dos dentes no que 

diz respeito à sua cor, desde procedimentos mais invasivos como restaurações de 

resina composta ou cerâmicas, até pouco invasivos como a limpeza profissional que 

remove as pigmentações superficiais e tártaro, microabrasão do esmalte, utilização 

de dentifrícios clareadores e a terapia clareadora convencional com peróxido de 

hidrogênio (Joiner, 2006); o clareamento dental tem se tornado um dos tratamentos 

estéticos mais populares devido à sua natureza não invasiva e segura (Zhao et al., 

2013), geralmente realizada com géis contendo peróxido de hidrogênio ou peróxido 

de carbamida em diferentes concentrações (Bernardon et al., 2010).  
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Nos anos 2000, estimou-se que US$1,5 bilhão foram gastos por ano com 

clareamento, em uma população em que mais de 40% das pessoas eram insatisfeitas 

com a cor dos dentes (Grosofsky et al., 2003), mostrando que esse é um mercado 

muito promissor, já que o clareamento dentário é ainda a terapia estética dentária mais 

desejada pelos pacientes (Tin-Oo et al., 2011). 

A eficácia do clareamento é alvo de diversos trabalhos, mas sempre 

comparando materiais, concentrações ou técnicas (D’arce et al., 2013; Joiner, 2006; 

Marson et al., 2008; Moghadan et al., 2013). Essa eficácia é medida através da 

velocidade de ação e da variação entre cores inicial e final.  

Porém, poucos estudos dedicam-se a avaliar o sucesso pensando diretamente 

no alvo final da terapia, a satisfação do paciente (Leonard Jr et al., 2007; Meireles et 

al., 2010). Estudos que relatam dados sobre satisfação, relevam estes como 

coadjuvantes e sempre pós-terapia. Essa avaliação da satisfação esbarra em algumas 

dificuldades, como a tendência dos pacientes a classificarem seus dentes como mais 

escuros do que o valor aferido por profissionais (Samorodnitzky-Naveh et al., 2010), 

a tendência das pessoas a associarem cor dos dentes e cor de pele (Sabherwal et al., 

2009) e a diferença entre a percepção entre idade e/ou sexo (Tin-Oo et al., 2011).   

Entender o tempo necessário de terapia clareadora e os fatores envolvidos para 

alcançar a satisfação do paciente foram o objetivo desse estudo. Portanto, verificar o 

mais importante na terapia clareadora, o grau de satisfação dos pacientes antes, 

durante e após a realização da terapia e se essa satisfação se mantém ao longo do 

tempo, independente da manutenção da cor conseguida ou pelo simples fato de ter 

realizado o clareamento. Assim se busca alcançar o máximo de satisfação do paciente  

com mecanismos que permitem maximizar os resultados com o mínimo de efeitos 

colaterais da terapia clareadora.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CLAREAMENTO DENTÁRIO 

 

 

Clareamento dentário é um dos tratamento mais conservadores para melhorar 

o sorriso do paciente, com o melhor custo benefício (American Dental Association, 

2009). A terapia clareadora é definida como a degradação química de cromógenos, 

que são grandes e complexas moléculas com duplas e triplas ligações, quebradas em 

moléculas menores pela ação de agentes oxidantes (Carey, 2014). 

A maioria dos clareadores dentários contemporâneos envolvem a penetração 

nos tecidos dentários de produtos baseados em peróxido de hidrogênio (H2O2) ou 

peróxido de carbamida (CH6N2O3) (Joiner, 2006). O peróxido de hidrogênio é um 

líquido transparente, de viscosidade maior que a da água e de baixo peso molar. Essa 

característica permite que ele penetre na dentina onde se fragmenta liberando 

oxigênio, quebrando duplas ligações de componentes orgânicos e inorgânicos dentro 

dos túbulos dentinários (Kwon; Wertz, 2015). 

O peróxido de carbamida é uma adição de uréia e peróxido de hidrogênio que 

em contato com água dissocia-se nessas mesmas moléculas. Por exemplo, peróxido 

de carbamida 10% tornar-se-á no máximo peróxido de hidrogênio 3,6%. Em geral, a 

potência clareadora de um gel de peróxido de carbamida é a mesma de seu 

equivalente em peróxido de hidrogênio (Nathoo et al., 2003; Joiner, 2004). 

Dois fatores chave para a efetividade da terapia clareadora são a concentração 

do peróxido de hidrogênio e a duração do tempo de aplicação (Joiner, 2004). 

Clareamento é a principal terapia para resolver pigmentações dentárias. As 

pigmentações dentárias podem ser classificadas em extrínsecas ou intrínsecas 

(Carey, 2014). Pigmentações extrínsecas causam alterações superficiais como 

manchamento por consumo de alimentos ou bebidas escuras como café. 

Pigmentações Instrínsecas podem ter origem genética, na formação dentária ou 

serem adquiridas durante a vida, mas geralmente são incorporadas na estrutura 
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dentária e precisam de procedimentos mais agressivos que, na maioria das vezes 

exigem desgastes das estruturas dentárias (Kwon et al., 2013; Pinto et al., 2014). 

Sendo assim, a cor dos dentes é determinada pela sua cor instrínseca 

(associada às propriedades de reflexão e absorção de luz do esmalte e da dentina, 

onde a última determina a cor dos dentes) e a presença de quaisquer pigmentos 

extrínsecos que estejam sobre sua superfície (Joiner, 2006).   

O clareamento dentário pode ser realizado no consultório dentário ou em casa 

com a utilização de moldeiras (Matis, 2009). Para determinar o melhor protocolo de 

terapia a ser escolhida em conjunto com o paciente, o cirurgião-dentista deve realizar 

uma profunda anamnese e adequar a terapia ao estilo de vida, considerações 

financeiras e saúde oral para identificar possíveis contraindicações ao tratamento 

clareador (American Dental Association, 2009). Além disso, os resultados da terapia 

clareadora podem não corresponder às expectativas do paciente, devendo esse ser 

conscientizado da variabilidade dos resultados (Matis, 2009). 

 

 

2.2 PROTOCOLOS DE TERAPIA 

 

 

2.2.1 Clareamento de Consultório 

 

No clareamento de consultório são utilizadas altas concentrações de peróxido 

de hidrogênio (H2O2), variando de 15 a 40%, e a aplicação do gel é realizada 

diretamente sobre as estruturas dentárias com o tempo de ação oscilando de 8 a 60 

minutos. A aplicação é realizada em consultório exclusivamente por profissional 

qualificado.  Os tecidos moles são protegidos por barreiras poliméricas 

fotopolimerizáveis e é recomendado o uso de afastadores para proteção de 

bochechas, lábios e língua. (Joiner, 2006; Francci et al., 2010;). Uma simples sessão 

clínica com aplicação de gel de alta concentração não parece ser suficiente para 

alcançar a satisfação do paciente (de Paula et al., 2015).  O clareamento de 

consultório requer em média 2 a 3 sessões clinicas com duração de 30 a 50 minutos 

para clarear efetivamente (Rezende et al., 2016b). 
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2.2.2 Clareamento Orientado 

 

 

No clareamento orientado, chamado popularmente de caseiro ou também de 

auto-aplicação, são utilizados principalmente géis de peróxido de carbamida, 

CH6N2O3,  (10 a 22%) ou baixas concentrações de peróxido de hidrogênio (2 a 10%) 

(Ontiveros  et al., 2012). Ela foi introduzida em 1989 após publicação do trabalho de 

Haywood e Heymann. Sua aplicação é realizada pelo próprio paciente em casa, com 

o auxílio de moldeiras customizadas de EVA a partir de moldagens e modelos de 

gesso, com orientação do cirurgião-dentista. O seu tempo de uso varia de 40 minutos 

a 4 horas (Joiner, 2004). O clareamento com peróxido de carbamida 10% é 

considerado gold-standard para tratamento de dentes pigmentados (Haywood, 2005), 

e considerado seguro pela American Dental Association (2009), porém a busca por 

tratamentos com resultados mais rápidos tanto pelos pacientes como pelos dentistas, 

leva ao uso de concentrações mais altas, como peróxido de hidrogênio de 6 a 9,5% 

(Pinto et al., 2014) uma vez que em média o clareamento com carbamida 10% leva 

de 4 a 6 semanas para clarear efetivamente os dentes (Bernardon et al., 2015).  

O clareamento orientado ou de consultório apresentarão os mesmos 

resultados, tendo como variáveis o tempo para alcançar o resultado final (maior no 

clareamento orientado) e a sensibilidade que em geral é maior nos pacientes que 

utilizam concentrações maiores de peróxido de hidrogênio ou seus precursores 

(Kwon; Swift, 2014) Uma semana de uso de gel de peróxido de carbamida 10 ou 16% 

leva a uma mudança de cor de duas a 4 unidades de escala de cor (UEC), o que se 

aproxima da mudança conseguida com uma aplicação de gel clareador de alta 

concentração durante uma sessão clínica de consultório (Cardoso et al., 2010). 
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2.2.3 Clareamento Combinado 

 

 

Para diminuir o número de sessões clínicas para a terapia do clareamento de 

consultório, foi proposta a técnica do clareamento combinado (Rezende et al., 2016a).  

Na técnica combinada é realizada uma aplicação de gel de alta concentração 

de peróxido de hidrogênio em consultório, usualmente géis entre 20 e 35%, seguido 

pelo uso de moldeira com géis para clareamento orientado por um tempo determinado 

(Matis et al., 2009). Assim esta técnica diminuiria os riscos de sensibilidade dentária 

advinda do clareamento e de irritação gengival (Rezende et al., 2016a).  

 

 

2.3 SENSIBILIDADE DENTÁRIA 

 

 

É importante entender os mecanismos do clareamento e as suas interações 

químicas com os tecidos dentários para evitar efeitos indesejáveis como a 

sensibilidade dentária (Pinto et al., 2014).  

A sensibilidade dentária é um sintoma comumente reportado por pacientes 

submetidos ao clareamento dental, independentemente do tipo de terapia escolhida 

ou do tempo de aplicação, ocorrendo durante e depois do clareamento (Ontiveros et 

al., 2012). A incidência de hipersensibilidade é estimada entre 37 e 90% dos que 

fazem clareamento com moldeiras e entre 16,7 e 100% dos que fazem clareamento 

em consultório (de Geus et al., 2016), sendo a maioria classificada entre baixa e 

moderada, mas algumas vezes é tão severa que pode fazer com que o paciente 

abandone a terapia (Mehta et al., 2014). Mesmo pesquisas clinicas que utilizam grupo 

placebo, têm entre 20 a 30% dos pacientes desses grupos que experimentam 

sensibilidade (Leonard et al., 2002). 

O mecanismo que causa a sensibilidade não é totalmente conhecido mas se 

acredita que esteja associada a passagem do peróxido através do esmalte e dentina 

chegando a câmara pulpar. A principal causa da sensibilidade pela terapia clareadora 

seria a penetração do peróxido de hidrogênio na estrutura dentinária (Markowitz, 
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2010). As moléculas do peróxido de hidrogênio são ligeiramente maiores que as 

moléculas de água e na polpa ativam diretamente os receptores nervosos que causam 

dor (Markowitz, 2010; Mehta et al., 2013). 

Quanto maior a concentração de peróxido de hidrogênio dos agentes 

clareadores, maior a penetração das moléculas na câmara pulpar, e por 

consequência, maior a sensibilidade (Gökay et al., 2000). Isso poderia ser 

consequência também da liberação de mediadores inflamatórios como 

ciclooxigenases e lipooxigenases na polpa (Charakorn et al., 2009). 

Pesquisas clínicas mostram que de 60 a 100% dos pacientes que realizaram 

clareamento em consultório experimentaram algum grau de sensibilidade durante o 

procedimento, variando em geral de suave a moderada (Reis et al., 2011). Mesmo ela 

sendo transitória e geralmente desaparecendo em 48 horas depois do procedimento, 

ainda é um fator importante que pode levar o paciente a desistir do tratamento (Paula 

et al., 2013).  

De acordo com Rezende et al. (2016b) a idade dos pacientes não está 

relacionada com o risco ou a intensidade da sensibilidade dentária, o que significa que 

ela não diminui com a idade. Porém, a cor base do dente antes do clareamento pode 

ditar se o paciente terá ou não sensibilidade, ou seja, quanto mais escuro o dente do 

paciente menor a chance de ocorrer e menor a intensidade da sensibilidade dentária. 

E uma conclusão já esperada, quanto maior a concentração do agente clareador 

maior a chance de que ocorra sensibilidade dentária. 

Diversas técnicas tem sido desenvolvidas no intuito de diminuir a sensibilidade 

com o clareamento dental: o uso de anti-inflamatórios (Paula et al., 2013), o uso de 

diferentes agentes dessensibilizantes previamente, associados ou após a terapia 

clareadora (Mehta, 2013; Reis et al., 2013; Bonafé et al., 2014), uso de moldeiras em 

clareamento de consultório para diminuir a desidratação do gel clareador e o contato 

do ar com a estrutura dentária,  a chamada técnica selada (Kwon et al., 2013; Correa 

et al., 2016), o fracionamento do tempo com três aplicações de 15 minutos ao invés 

de uma única aplicação de 45 minutos (Reis et al., 2011)  e a laserterapia (Kim et al., 

2015). 
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Mudanças nos protocolos clássicos, com a diminuição do tempo para 25 

minutos a uma hora de uso diário do clareamento de moldeiras parecem oferecer bons 

resultados no controle da sensibilidade (Bernardon et al., 2015) e há pesquisas que 

advogam o uso de menores concentrações buscando menor sensibilidade uma vez 

que o efeito clareador final seria o mesmo (Braun et al., 2007; Kwon et al., 2013).  

A diminuição do intervalo entre sessões clinicas de aplicação de gel clareador 

parece não ter influência significativa no aumento da sensibilidade (de Paula et al., 

2015). 

Porém, mesmo com diversas pesquisas clínicas conduzidas é difícil 

estabelecer causas concretas da sensibilidade uma vez que existe uma alta 

variabilidade nos protocolos de clareamento utilizados (de Geus et al., 2016). 

 

 

2.4 AFERIÇÃO DA MUDANÇA DE COR 

 

 

Existem diversos métodos para mensurar cor dos dentes e suas mudanças 

durante a terapia clareadora (Joiner, 2006; Chu et al., 2010). Um dos métodos mais 

comuns é a comparação com uma escala de cores padrão (Chu et al., 2010; Zhao et 

al., 2013), método simples e rápido, porém subjetivo, uma vez que os resultados 

podem ser influenciados por fatores de variabilidade individual como a experiência e 

idade do avaliador, fatiga ocular, condições de iluminação, daltonismo, fundo da boca 

e ângulo de percepção (Joiner, 2006; Yap et al., 1999). É necessário treinamento e 

experiência  para permitir uma aferição de cores correta (Joiner, 2006), porém, até em 

um mesmo indivíduo treinado é possível encontrar variação de percepção das cores 

(Pecho et al., 2016). 

A maneira como o profissional e o paciente percebem a mudança de cor 

provavelmente é bastante diferente. Diversos estudos avaliam e comparam a 

capacidade de avaliação de cor de profissionais, estudantes e leigos (Nakhaei et al., 

2013) e têm resultados diversos, como alguns que não identificam diferença entre os 

resultados da avaliação de cor devido ao gênero (Nakhaei et al., 2013) e outros que 
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dizem que mulheres conseguem avaliar significantemente melhor que os homens 

(Haddad et al., 2009).  

As escalas mais utilizadas mundialmente foram introduzidas há mais de 50 

anos, a Vita Lumin Vacuum Shade Guide (Vita Zahfabrik, Bad Sackingen, Germany), 

hoje chamada de Vita Classic, considerada a mais tradicional escala, é organizada 

em 4 séries denominadas por letras, A, B, C e D, dependendo da Matiz (tonalidade), 

e ainda agrupados pelo aumento do Croma e o Valor decrescente, denominado em 

ordem numérica. O Grupo A é o marrom-avermelhado, Grupo B é amarelo-

avermelhado, Grupo C é cinza e o Grupo D é o cinza-avermelhado (Schwabacher; 

Goodkind, 1990). Ela é a escala mais comumente utilizada pelos dentistas, porém sua 

numeração não reflete uma distribuição regular em matiz e croma.  

Em 1998, a Vita (Vita Zahfabrik, Bad Sackingen, Germany) desenvolveu uma 

escala de cores com um arranjo sistemático, a Vitapan 3D-Master Shade Guide, 

dividida em 6 séries de guias por valor, incluindo uma série para dentes clareados. As 

guias de cor são denominadas por uma combinação de 3 dígitos de números e letras. 

Por exemplo, para a denominação 2M3, o primeiro número representa o valor em 

ordem decrescente, a letra (M) representa a Matiz e o último número o croma em 

ordem crescente. A letra L indica Matiz amarelo, a letra M indica um matiz médio e R 

indica um matiz vermelho. O estudo de Hassel et al. (2005), mostrou que clínicos 

menos experientes tiveram um maior sucesso em escolher corretamente as cores 

utilizando a Vitapan 3D-Master. Porém, o arranjo tridimensional das guias desta 

escala faz com que ela seja pouco utilizada para avaliação de clareamento dentário, 

sendo as escalas lineares mais utilizadas. 

Assim, foi desenvolvida a Vita Bleachguide 3D- Master (Vita Zahnfabrik, 

Germany), desenvolvida especificamente para acompanhar a evolução de 

clareamento dentário. Essa escala na verdade é a secção transversal da Vitapan 3D-

Master mas com um arranjo linear. Contém oito guias originais da 3D-Master e sete 

guias interpoladas, incluídas para preencher as grandes diferenças de cor entre as 

abas em diferentes grupos. Ela ainda possui maior gama de cores e uma distribuição 

de cor mais uniforme quando comparada à Vitapan Classical e à 3D Master, tornando-

a ideal para acompanhamento de clareamento  (Paravina et al., 2007; Paravina, 

2008).  



34 
 

 

O uso de escalas é um método considerado subjetivo e sujeito a um grande 

número de variáveis. Para evitar variações a luz, horário e ambiente em que ela é 

tomada devem ser padronizados (American Dental Association, 2006; Pecho et al.,  

2016). 

Porém a tomada de cor pode ter dimunuída sua possibilidade de erros e 

variáveis através de sistemas digitais de mensuração, usando colorímetros ou 

espectrofotômetros como o Vita Easy Shade (Vita Zahnfabrik, Germany). Ele se 

baseia nos preceitos da CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) que é 

tradicionalmente envolvida em colorimetria e foi responsável por desenvolver os 

padrões de cor e iluminação utilizados na ciência da cor. Assim, consideramos o 

CIELab o padrão clássico para definir a diferença de cor entre dois objetos 

instrumentalmente; nele quanto maior o valor da diferença de cor (ΔE), mais 

perceptível será a diferença de cor para o olho humano (Pecho et al., 2016). O Vita 

EasyShade utiliza esses padrões onde L* representa o valor (luminosidade) de 0 

(preto) a 100 (branco) e a* e b* representa a escala, sendo a* a medição no eixo 

vermelho-verde, (tendência ao vermelho: a* positivo, tendência ao verde a* negativo)  

e b* a medição ao longo do eixo amarelo-azul (tendência ao amarelo b*positivo e 

tendência ao azul b* negativo). As coordenadas a* e b* aproximam-se do zero para 

cores neutras (branco, preto) e aumentam em magnitude para cores mais saturadas 

ou intensas (Joiner, 2006). 

O Vita EasyShade se baseia na reflectância e transmitância de luz e apresenta 

um nível de confiança  de mais de 96%, o que permite sua escolha como “gold 

standard” para critério de comparação com meios visuais (Kim-Pusateri et al., 2009). 

 

 

2.5 PERCEPÇÃO E SATISFAÇÃO DOS PACIENTES 

 

 

A aparência dentária é um fator importante na determinação da aparência da 

face e tem um papel chave nas interações sociais humanas (Qualtrough; Burke, 

1994). De acordo com Joiner (2006), 28% dos adultos no Reino Unido estão 

insatisfeitos com a aparência dos seus dentes e mais de 50% percebem alguma 



35 
 

 

alteração de cor que causa incômodo;  nos EUA essa porcentagem chega a 34% e 

na região urbana da China, 52,6%.  

A cor dos dentes é um fator crítico no julgamento da satisfação com o sorriso, 

e a primeira razão que leva a insatisfação, seguida pelo apinhamento em dentes 

anteriores (Tin-Oo et al., 2011). 

A percepção da cor é um fenômeno complexo, influenciado pelas condições de 

luz, propriedades ópticas dos dentes (translucidez, opacidade, reflexão de luz e brilho 

da superfície) e a experiência visual de quem avalia (Joiner, 2004; Kwon et al., 2015), 

além de fatores individuais, culturais e fatores sócio-demográficos (Akarslan et al., 

2009).  

A cor inerente ao dente é percebida pelos olhos humanos como  a reflexão da 

luz do volume da dentina interna através da estrutura translúcida da camada de 

esmalte. A reflexão ocorre na superfície e do volume do objeto que pode ser dividida 

em reflexão especular e reflexão de difusão, que resultam em reflexão total (Kwon et 

al., 2015). Entretanto, no dente o esmalte teria um papel menor na cor, através do 

espalhamento de ondas de luz na frequência do azul (Bosch; Coops, 1995). Essa 

informação é contestada pelo trabalho de Ma et al., (2011), que o resultado do 

clareamento poderia ser também pela diminuição da translucidez do esmalte, 

mascarando a cor da camada interna de dentina. 

Na pesquisa de Kershaw et al. (2008), pessoas com dentes claros eram 

indicadas com altos níveis de competência social, equilíbrio psicológico e habilidade 

intelectual. Beall (2007) mostrou que pessoas que passam por tratamentos 

odontológicos estéticos são vistas como mais interessantes, felizes e inteligentes. 

Esses dados acerca do impacto que a terapia clareadora pode causar na vida do 

paciente nos ajudam a entender a razão dos pacientes procurarem clareamento: 

sentirem-se menos inibidos, mais felizes e aumentarem suas participações nos meios 

sociais (Martin et al., 2016). 

Isso mostra que a terapia clareadora traz muitas expectativas além do resultado 

oferecido originalmente pela terapia: clarear os dentes. Os pacientes esperam que 

suas vidas mudem para melhor por conta dos seus dentes brancos (Kershaw et al., 

2008). 
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A alta expectativa leva a busca de resultados no menor tempo possível, porém 

o tempo de tratamento para que o paciente alcance a satisfação com o clareamento 

depende da concentração e formulação do agente clareador, assim como o regime de 

aplicação. Assim se acredita que clareadores com altas concentrações podem prover 

resultados mais satisfatórios em períodos menores de tempo (Bernardon et al., 2015). 

O tempo necessário para alcançar a satisfação dos pacientes varia em 

diferentes estudos: Rezende et al. (2016b) afirmam que são necessárias 2 a 4 

semanas para alcançar resultados satisfatórios com o clareamento com peróxido de 

carbamida, enquanto são necessários duas ou três sessões clínicas com aplicações 

de peróxido de hidrogênio em altas concentrações para o mesmo resultado. Martin et 

al. (2016) estudaram que os pacientes desejavam em sua maioria uma mudança 

moderada de cor que foi alcançada com uma simples aplicação de gel clareador. 

Alonso e Balboa (2006) encontraram que tanto peróxido de carbamida 10% quanto 

peróxido de carbamida 16%, usados duas horas por dia durante 1 mês levam à 

satisfação dos pacientes. Bernardon et al. (2015) encontraram em seus estudos que 

os pacientes que partem de cor A2 a A3,5 na Escala Vita Classical, levam de 4 a 6 

semanas para alcançar a satisfação, tanto para aplicação de consultório quanto 

aplicação orientadas. Nesse estudo, em duas semanas de terapia menos de 10% dos 

pacientes alcançavam satisfação.  

O grande arsenal de diferentes agentes clareadores disponíveis e os diferentes 

protocolos de tempo e utilização dificultam a padronização de protocolos de pesquisa 

que permitam avaliar e determinar adequadamente o tempo necessário para alcançar 

a satisfação do paciente. Alguns deles sugerem que seja necessário entre duas 

semanas para clareamento com moldeiras ou pelo menos duas aplicações clínicas de 

clareador de consultório (Braun et al., 2007; Marson et al., 2008; Matis et al., 2009; 

Bernardon, 2010;). 

A American Dental Association (ADA), considera que a terapia clareadora é 

efetiva quando resulta em mudança de cor de pelo menos 4 abas em escalas de cor 

ou 3 unidades de ΔE de acordo com o sistema CIELab (American Dental Association, 

2006). 
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A ação do peróxido de hidrogênio parece ser potencializada por altas 

concentrações do peróxido, tempo prolongado de aplicação, o tamanho maior de 

túbulos dentinários de dentes jovens, variações da estrutura dentária, 

condicionamento ácido e restaurações (Kwon; Weitz, 2015). Porém, é importante 

identificar as concentrações de peróxido e tempos de aplicação ideais para alcançar 

a satisfação do paciente, minimizando efeitos colaterais como a sensibilidade 

dentária.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

Este estudo tem por objetivos: 

 

- Avaliar a percepção dos pacientes sobre a cor dos seus dentes antes e 

depois de se submeterem ao clareamento dental, com e sem comparação 

com escala; 

- Avaliar o grau de satisfação dos pacientes de clareamento dentário com 

as mudanças de cor ao longo de 6 meses; 

- Comparar a cor reconhecida pelo paciente com a cor avaliada objetiva e 

subjetivamente por um avaliador treinado; 

- Avaliar a relação entre mudança de cor e a natureza do clareador utilizado; 

- Avaliar respostas de sensibilidade dentária decorrente do uso do 

clareador; e 

- Avaliar a longevidade da cor alcançada com diferentes concentrações de 

clareador à base de peróxido de carbamida e de peróxido de hidrogênio 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Essa investigação clínica foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (Número do parecer: 

736.039, anexo A). Um total de 238 voluntários se candidataram a participar da 

pesquisa. Eles foram recrutados através de divulgação via internet e panfletos 

afixados nas unidades de ensino do Campus da Capital da Universidade de São 

Paulo. Destes, cem candidatos, que se enquadraram nos critérios de inclusão e 

exclusão, foram selecionados e participaram desse estudo. A investigação foi 

conduzida no consultório odontológico do Departamento de Biomateriais e Biologia 

Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (autorização de 

utilização - anexo B). Todos foram triados preenchendo termo de consentimento livre 

e esclarecido (anexo C) e questionário (anexo D) em entrevista. Os aceitos passaram 

por profilaxia com ultrassom, pasta profilática e taça de borracha uma semana antes 

do protocolo clareador começar. 

 

 

4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

Os pacientes incluídos nessa avaliação clínica tinham no mínimo 18 e no 

máximo 60 anos completos na data de início da pesquisa com boa saúde geral e oral. 

Eles tinham os dentes incisivos centrais da arcada superior com cor 2M2 (A2 na escala 

Vita Classical) ou mais saturada avaliada de maneira subjetiva através de comparação 

com escala de cores Vita Bleachguide 3D Master (Vita Zahn-fabrik, Germany) (Figura 

4.1) e de maneira objetiva com o espectrofotômetro Vita Easyshade (Vita Zahn-fabrik, 

Germany). Os pacientes foram excluídos caso: tivessem declaradamente realizado 

clareamento de qualquer natureza anteriormente, tivessem dentes escurecidos por 

tetraciclina ou fluorose, tivessem restaurações diretas ou indiretas sobre os dentes 

anteriores em suas faces vestibulares, estivessem grávidas ou amamentando, fossem 

daltônicos, fumantes, portadores de recessão gengival, tivessem sensibilidade 
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dentária espontânea, dentes tratados endodonticamente, dentes com lesões cervicais 

não-cariosas, estivessem realizando tratamento ortodôntico fixo, tivessem bruxismo 

ou hábitos para-funcionais. 

Figura 4.1 - Escala Vita BleachGuide 3D-Master 

 

 

Todos os pacientes em conformidade com os critérios de inclusão e de 

exclusão foram submetidos durante a segunda sessão clínica a moldagem com 

alginato do arco superior e inferior para obtenção de modelos de gesso comum. A 

partir deles e com o uso de uma placa de EVA redonda de 1mm de espessura (FGM 

produtos odontológicos, Brasil), foram confeccionadas as moldeiras customizadas 

sem depósitos, para os arcos superior e inferior, cortados 2 mm além da margem 

gengival, onde foi depositado o gel clareador utilizado para cada um dos pacientes 

(Figura 4.2). 
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Figura 4.2 - Moldeiras para clareamento do arco superior e inferior confeccionadas 

 

 

Os pacientes participantes da pesquisa estão esquematizados no fluxograma 

a seguir (Figura 4.3). 

Figura 4.3 - Fluxograma da pesquisa clínica, incluindo quantidade de pacientes participantes de cada 
grupo 
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4.2 AVALIAÇÃO DE COR 

 

 

Foi realizada através de tomadas objetivas e subjetivas. 

 

 

4.2.1 Tomada objetiva 
 

 

A partir do modelo superior, utilizando silicone de adição (Elite HD+, Zhermack) 

foi confeccionado também um anteparo que serviu como uma guia padrão para a 

mensuração com o espectrofotômetro. Ele se estendia até os primeiros pré-molares e 

uma janela foi criada usando uma matriz metálica de bordas regulares e raio 3 mm, 

sobre o incisivo central direito e sobre o canino direito na região do terço médio da 

coroa (foto) (ADA guidelines). Essa matriz foi identificada e guardada para que todas 

as tomadas de cor objetivas realizadas com o espectrofotômetro fossem sempre 

realizadas sobre o mesmo ponto, num mesmo dente (Figura 4.4).  

Figura 4.4 - Anteparo de silicone para padronização da leitura na utilização do EasyShade 

 

 

A cor foi determinada usando os parâmetros do Easyshade: L*, (a*), e (b*). A 

comparação de escalas antes e depois do tratamento foi feita pela diferença entre as 

duas escalas (ΔE), sendo calculada pela seguinte fórmula: ΔE = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + 

(Δb*)2]1/2, onde ΔL= Lfinal – L inicial, Δa= a*final – a*inicial e Δb= b*final-b*inicial;  
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4.2.2 Tomada de cor subjetiva  

 

 

Foi realizada com a escala de cores Vita Bleachguide 3D-Master (Figura 4.1), 

organizada por ordem de valor (M1 para M3) linear, e sempre pelo mesmo operador 

calibrado, sob as mesmas condições de luminosidade. Seguindo o padrão 

recomendado pela norma ISO TR/28462, a comparação foi realizada utilizando pares 

da escala vizinhos na organização de valor.  A área de interesse na mensuração da 

cor do dente foi o terço médio da face vestibular dos incisivos centrais e caninos, de 

acordo com as diretrizes da American Dental Association. A escolha da escava VITA 

Bleachguide 3D-Master em detrimento de outras foi para facilitar a visualização para 

o paciente da transição de valor passível de ser alcançada. A mudança de cor foi 

calculada da primeira tomada até a última visita, pelo número de unidades de escala 

de cor (UEC). O operador passou por treinamento para realizar as tomadas sempre 

da mesma maneira e procurando minimizar as variações ambientais que poderiam 

influenciar, como luz ambiente e uso de batom pelo paciente.   A escala escolhida foi 

anotada na ficha do paciente para controle e foram realizadas tomadas fotográficas 

para documentação da cor, a partir da mesma distância (30 cm), com uma câmera 

DSLR (D3200, Nikon, Japan), utilizando balanço de branco padronizado, ISO 100 e 

flash circular com iluminação constante. Esses valores não foram informados ao 

paciente. Todas as tomadas de cor sempre foram realizadas no mesmo ambiente para 

que não houvesse variação de referencial luminoso e o paciente foi orientado a 

sempre retornar nos mesmos horários para que fossem diminuídos os fatores de 

variação na tomada de cor.  

 

 

4.2.3 Tomada de cor subjetiva realizada pelo paciente 
 

 

O paciente respondeu as seguintes perguntas:  

1- Qual o seu grau de satisfação atual com a cor dos seus dentes? 
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Figura 4.5 - Escala de satisfação com a cor dos dentes 

 

 

 

2 – Comparando com essa escala, qual você acredita que seja a cor dos seus dentes 

atualmente? (sem auxílio de espelho). 

De posse da escala Vita Bleachguide 3D-Master ele realizou a determinação 

de cor dos seus dentes. A escala teve os códigos alfanuméricos cobertos para que o 

paciente fosse guiado unicamente pela proximidade de cores entre a escala e seus 

próprios dentes nessa e em aferições futuras (Della Bona et al., 2009). Sem que ele 

tivesse acesso a um espelho, foi questionado qual cor ele acreditava ser a mais 

próxima da cor dos seus dentes. Nesse momento o paciente deveria utilizar sua 

memória e a percepção de sua auto-imagem para determinar a cor. 

3-Comparando com essa escala, qual você acredita que seja a cor dos seus dentes 

atualmente? (COM AUXÍLIO DE ESPELHO) 

Ele então foi posicionado em frente a um espelho e foi entregue então a mesma 

escala para que ele identificasse qual cor ele acreditava ser a mais aproximada dos 

seus dentes.  

4- Comparando com essa escala, hoje, em que cor você gostaria de chegar ao fim do 

tratamento? 

Ainda com a escala em mãos, o paciente definiu então quanto ele esperava 

que o seu dente clareasse, ou seja, sua expectativa sobre qual a cor na escala ele 

gostaria de alcançar ao fim da terapia clareadora.  

Os pacientes foram divididos aleatoriamente em grupos de acordo com o Quadro 4.1 

 

  

Muito Totalmente

Insatisfeito Satisfeito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GRAU DE SATISFAÇÃO COM A COR DOS DENTES
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Quadro 4.1 - Divisão dos grupos experimentais analisados 

Divisão dos grupos analisados 

Grupo Clareador utilizado  n 

PH4 Peróxido de hidrogênio 4% (FGM) 20 

PC15 Peróxido de Carbamida 15% (Ultradent) 20 

PC16 Peróxido de Carbamida 16% (FGM) 20 

PC16EX Peróxido de Carbamida 16% Experimental (FGM) 20 

PLAC Placebo 20 

Total de indivíduos 100 

 

 

Os géis utilizados no experimento foram: gel de peróxido de hidrogênio 4% 

(WhiteClass, FGM Produtos Odontológicos, Joinville, Brasil), peróxido de carbamida 

15% (Opalescence PF 15 – Ultradent Products – Utah-USA), gel de peróxido de 

carbamida 16% (Whiteness Perfect, FGM Produtos Odontológicos, Joinville, Brasil), 

gel de peróxido de carbamida 16% experimental (FGM Produtos Odontológicos, 

Joinville, Brasil), e o gel placebo. 
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A composição dos géis clareadores utilizados está no quadro 4.2 

Quadro 4.2 - Composição dos géis utilizados 

 

 

O uso do placebo nessa pesquisa ajudou a delimitar se a satisfação do paciente 

com o sorriso é alterada tão somente pelo uso do produto ou pelo benefício advindo 

dele.  O clareamento é uma terapia não invasiva e o uso do placebo não oferece risco 

de nenhuma natureza ao paciente. Todos aqueles que utilizaram placebo, ao final da 

investigação receberam géis clareadores de fato para realizarem o tratamento 

clareador. 

O tamanho das amostras por grupo e a aleatorização do processo foram 

realizados através do site “www.sealedenvelope.com” por uma terceira pessoa. O 

operador não teve acesso à alocação dos grupos. Foram criadas 100 etiquetas com 

os códigos gerados pelo site e a única identificação presente no envelope pardo foi o 

número do paciente e o código alfanumérico de 3 dígitos que identifica cada um dos 

grupos. Cada envelope recebeu 3 seringas do gel determinado pela aleatorização. 

As seringas de todos os grupos eram iguais e com a mesma quantidade de gel 

clareador. Nem o participante, nem o operador souberam a alocação de grupo, sendo 

ambos cegados ao protocolo. 

Estabilizantes, Água deionizada

Peróxido de Hidrogênio  4% Estabilizantes, Peróxido de Hidrogênio 4%

Placebo Espessante (Carbopol), Glicerol (veículo), Neutralizantes (hidróxido de cálcio)

White Class 4%

Tabela de composição dos géis utilizados

ComposiçãoProduto

Whiteness Perfect Espessante (Carbopol), Glicerol (veículo), Neutralizantes (hidróxido de cálcio)

Opalescence PF

Peróxido de carbamida 15%

Peróxido de carbamida, Nitrato de potássio, fluoreto de sódio

Gel Experimental FGM 16% Espessante (Carbopol), Glicerol (veículo), Neutralizantes (hidróxido de cálcio)

Estabilizantes, Peróxido de carbamida 16%

Espessante (Carbopol), Glicerol (veículo), Neutralizantes (hidróxido de cálcio)

Peróxido de carbamida  16% Estabilizantes, Peróxido de carbamida 16%
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Para padronizar a quantidade de gel utilizada pelos participantes, as seringas 

tiveram a quantidade de gel medida com uma régua. Essa medida foi dividida por 7 e 

o participante foi instruído a usar a quantidade de uma medida por dia, padronizando 

assim a quantidade de gel utilizada pelos pacientes (Figura 4.6). 

Figura 4.6 - Seringa de gel sem identificação, com divisão de uso diária da quantidade de gel a ser 
dispensada 

 

 

 

Na sessão de início da terapia clareadora foi entregue então ao paciente as 

moldeiras para o clareamento e uma seringa contendo gel clareador de acordo com 

os grupos experimentais. As seringas não tinham identificação de concentração, 

somente um código numérico definido por um terceiro e catalogado junto ao banco de 

dados. O paciente recebeu instruções orais e por escrito do uso do gel (Anexo E). 

Todos foram instruídos a usarem os géis clareadores pelo menos quatro horas por 

dia, diariamente, durante três semanas. Depois do uso, deveriam retirar as moldeiras, 

lavar com água abundante e escovar os dentes normalmente. 

Todos os participantes foram instruídos a escovar seus dentes pelo menos três 

vezes ao dia usando dentifrícios fluoretados sem agentes dessensibilizantes ou 

clareadores. O uso de enxaguatórios foi permitido desde que não tivessem agentes 

dessensibilizantes ou clareadores na composição.  
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Os pacientes ainda receberam uma tabela com um questionário diário para 

avaliação da sensibilidade dentária decorrente do uso do gel clareador. Assim, todos 

os dias, durante as três semanas de tratamento, os pacientes preencheram um campo 

na tabela descrevendo a presença ou não de sensibilidade em uma tabela de 5 

pontos,  de acordo com o seguinte ranqueamento: 0 - Sem sensibilidade, 1 – Leve 

sensibilidade, 2-Sensibilidade moderada, 3 - Muita sensibilidade e 4 - Sensibilidade 

Insuportável (Cardoso et al., 2010; Rezende et al., 2016a) (anexo F).  

Nas primeiras três semanas de participação na pesquisa, os pacientes 

receberam uma seringa de gel por semana, de acordo com o grupo em que estivesse 

enquadrado, totalizando 3 seringas de gel. A cada retorno ele respondeu também 

perguntas a respeito de sua percepção da cor e satisfação com a mudança de cor. 

Eles foram também submetidos a exame clínico para verificar efeitos adversos do 

clareamento nas primeiras 3 semanas. 

Houveram 4 perdas de pacientes que não compareceram aos 

acompanhamentos das terapias, assim 96 pacientes terminaram o acompanhamento 

com 50 mulheres e 46 homens. Foi um total de 11 visitas por paciente: entrevista 

inicial e triagem, moldagem e profilaxia, tomada de cor e entrega de clareador, 

controles de 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120 e 180 dias. Nos retornos todas as etapas de 

tomada e controle de cor pelo paciente e pelo mesmo operador treinado, objetiva e 

subjetiva foram repetidas. Os resultados foram analisados com auxílio do software 

SPSS Statistics for Windows (IBM Corp. Version 22.0 – Armonk, NY-EUA 2013) e os 

gráficos e tabelas elaborados no Microsoft Excell (Microsoft Office, EUA, 2010).  

As médias dos valores avaliados foram comparados através da Análise de 

Variância (ANOVA) com teste auxiliar de Tukey quando encontradas desigualdades 

entre os grupos. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0.05). 

Para a comparação foram usados o teste de Kruskal Wallis e para as 

correlações entre os dados foi utilizada o teste Bi-Caudal Correlação de Pearson. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 EFICIÊNCIA CLAREADORA 

 

 

A tabela 5.1 descreve o valor médio da variação de cor (∆E) para o incisivo 

central obtida pelas leituras do EasyShade em função dos períodos de análise: inicial 

a uma semana de terapia, uma semana a duas semanas, duas semanas a 3 semanas, 

3 semanas a 15 dias pós terapia, 15 dias a 30 dias, 30 dias a 60 dias, 60 dias a 90 

dias, 90 dias a 120 dias, 120 dias a 180 dias (6 meses) de tempo de análise (final).  

 

Tabela 5.1 - Eficiência clareadora média do incisivo central de cada grupo em função do tempo 

 

 

O gráfico 5.1 mostra a comparação entre a variação de cor (∆E) do incisivo 

central nos 10 intervalos de tempo estabelecidos: (Início – semana 1; semana 1-

semana 2; semana 2 - semana3; semana 3 -15 dias; 15 dias- 30 dias; 30 dias - 60 

dias; 60 dias - 90 dias; 90 dias -120 dias; 120 dias – 180 dias e início – fim).  A 

observação do gráfico mostra que os maiores valores de variação de cor aconteceram 

na primeira semana para todos os grupos, e a análise de variância mostrou que eles 

foram diferentes entre si (P=0.001), valor que não se repete a partir da segunda 

semana na análise entre os grupos (P=0.275). Os géis que alcançaram as maiores 

variações foram os géis à base de peróxido de carbamida (PC15, PC16 e PC16EX).  

Grupos Início - Semana 1 1 a 2 2 a 3 3 - 15 dias 15-30 dias 30- 60 dias 60 - 90 dias 90-120 dias 120 -180 dias inicio -fim P

PH4 7.448 5.077 4.060 3.731 2.928 3.904 2.882 3.626 4.014 10.594

PC15 9.480 5.974 4.813 3.575 2.354 3.327 3.715 4.389 4.394 14.849

PC16 9.800 6.029 4.118 3.573 3.008 2.444 3.622 3.489 3.585 13.886 <0.0001

PC16EX 10.359 5.435 5.210 4.975 3.293 4.214 4.216 3.277 3.632 13.662

PLAC 3.673 3.308 3.891 4.333 3.448 3.824 4.841 3.861 4.812 2.745

Desv PAD 2.734 1.110 0.566 0.610 0.421 0.692 0.729 0.426 0.521 4.961

Tempos
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Gráfico 5.1 - Eficiência clareadora (∆E) para o incisivo central em função do tempo 

 

A tabela 5.2 demonstra a análise de variância a um critério entre os 10 tempos 

de análise de variação de cor (∆E) após a existência de significância entre os dados 

foi realizado teste complementar de Tukey (p<0.05) que demonstra que os intervalos 

são diferentes, ou tal diferença não é significativa (ns) não significativo.  Assim, os 

valores comparados de início e fim foram diferentes para quase todos os intervalos de 

tempo. 

 

Tabela 5.2 - Correlação entre os intervalos de tempo 
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Inicio - Sem 1 ... ns ns p<0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05 ns
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Sem 2 a sem 3 ns ns ... ns ns ns ns ns ns p<0.05
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A observação do gráfico 5.2 mostra a variação de cor em função do tempo de 

terapia em cada intervalo de análise (∆E). Fica evidente que o momento de maior 

variação de cor foi “início-primeira semana”, e os peróxidos de carbamida foram os 

mais efetivos para o clareamento na análise do incisivo central com o EasyShade. 

Para todos os grupos, no período entre 15 a 30 dias houve uma diminuição do ∆E, 

demonstrando uma menor eficiência clareadora e início da estabilidade da cor 

conseguida. No que se refere ao grupo “PLAC” – placebo, o grupo manteve 

praticamente os mesmos valores em todos os intervalos de leitura do EasyShade, 

demonstrando que não houve efeito clareador para o mesmo.  

 

 

Gráfico 5.2 - Variação de cor (∆E) para o incisivo central x tempo de acompanhamento 

 

 

Apesar dos valores mais altos numericamente de ∆E do grupo PC16EX na 

análise da primeira semana de terapia, ao analisarmos o período completo proposto 

de terapia de 3 semanas (tabela 5.3), verifica-se que PC16 obteve os maiores valores 

de ∆E, seguido por PC15 e PC16EX. Quando se analisa a variação entre a cor inicial 

e após 6 meses, verifica-se que o maiores valores se encontram com os mesmos 3  
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produtos, porém alterando a ordem de maior valor para PC15, PC 16 e PC16EX, , 

demonstrando que a longevidade dos resultados alcançados por PC15 foi 

discretamente maior numericamente, mas sem diferença estatística com os demais 

peróxidos de carbamida 

 

Tabela 5.3 - Eficácia média dos clareadores no incisivo central nos intervalos de tempo imediatamente 
após terapia e de acompanhamento completo 

 

 

O gráfico 5.3 mostra o valor da variação de cor analisada pelo EasyShade nos 

intervalos de tempo Início – 3 semanas (o intervalo da terapia clareadora) e início – 6 

meses (tempo completo de acompanhamento pós terapia), letras iguais indicam 

valores estatisticamente semelhantes (Tukey). A variação de cor conseguida ao final 

da terapia (início – 3 semanas), foi numericamente maior nos grupos PC16 e PC15, 

que foram estatisticamente semelhantes. PC16EX e PH foram estatisticamente 

semelhantes. Os menores valores foram para o grupo PLAC que não foi semelhante 

a nenhum outro grupo e nem entre os tempos. As semelhanças nos períodos estão 

indicadas no gráfico através de letras maiúsculas.  

 

Grupo Inicio- 3 semanas Inicio - 6 meses Valor de P

PH4 11.228 10.594 0.0455

PC15 13.568 14.849 0.0085

PC16 17.052 13.886 0.0055

PC16EX 13.096 13.662 0.0256

PLAC 5.092 2.745 0.3114

Intervalo de tempo
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Gráfico 5.3 - Eficácia dos clareadores nos intervalos de tempo imediatamente após terapia e de 
acompanhamento completo. Letras maiúsculas iguais mostram valores estatisticamente 
semelhantes 

 

A tabela 5.4 descreve os resultados das médias das leituras do EasyShade 

para o canino nos períodos analisados. Todos os grupos com agentes clareadores 

reais apresentaram resultados estatisticamente semelhantes nos dois períodos 

analisados. 

 

 

Tabela 5.4 - Variação de cor (∆E) média do canino nos tempos analisados 

 

O gráfico 5.4 expressa graficamente os resultados demonstrados na tabela 5.4. 

A análise do gráfico permite inferir que a primeira semana foi sem dúvida a de maior 

efeito clareador.  Os resultados da primeira semana de terapia mostram valores 

maiores numericamente para PC16 e PC16EX, com resultados semelhantes 

estatisticamente. Na segunda PC15 passa a ter um desempenho semelhante aos 

outros de peróxido de carbamida. Da semana 3 em diante os valores foram estáveis 

mostrando pouca variação. Os resultados do acompanhamento de 6 meses mostram 
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que os resultados finais alcançados são estatisticamente semelhantes para os 4 

grupos com clareadores.  

 

Gráfico 5.4 - Variação de cor (∆E) média do canino nos tempos analisados 

 

O gráfico 5.5 mostra a diminuição da eficácia clareadora no canino a partir da 

segunda semana e sua estabilização até o fim do acompanhamento para todos os 

grupos, exceto para o placebo que se mostrou sem eficácia clareadora e estável por 

todo o período de acompanhamento. 
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Gráfico 5.5 - Variação da cor do canino de acordo com a leitura do Easyshade nos períodos de tempo 
analisados 

 

 

A Tabela 5.5 e o gráfico 5.6 expressam os resultados da variação de cor 

avaliada com o Easyshade no período da terapia (inicio a terceira semana de 

tratamento) e período completo de acompanhamento (início a 6 meses). Não houve 

diferença estatística entre os resultados “início-3 semanas” e “início -6 meses”. Os 

resultados demonstram que se mantiveram estáveis entre o período de fim de terapia 

e seis meses para todos os grupos. Os valores médios mostram discreta melhora dos 

resultados alcançados após terapia, mas não significativos estatísticamente. 

 

 Tabela 5.5 - ∆E do canino pela análise do EasyShade nos períodos de início primeira semana, início 
terceira semana e início –fim (período completo de acompanhamento 6 meses) 

 

0

2

4

6

8

10

12

Inicio -
Semana 1

1 a 2 2 a 3 3 - 15
dias

15-30
dias

30- 60
dias

60 - 90
dias

90-120
dias

120 -180
dias

V
ar

ia
çã

o
 d

e
 c

o
r 

d
o

 E
as

ys
h

ad
e

 p
ar

a 
le

it
u

ra
 d

o
 c

an
in

o

tempo

Variação de cor eashyshade Canino x tempo 

PH4 PC15 PC16 PC16EX PLAC

Início -3 sem Inicio -Fim Valor de P

PH4 12.094 12.736 0.6232

PC15 13.750 14.988 0.6244

PC16 13.560 13.620 0.9654

PC16EX 14.637 15.774 0.9573

PLAC 4.004 4.507 0.6968

∆E EasyShade Canino nos períodos



56 
 

 

 

Gráfico 5.6 - Variação de cor do canino (∆E*) pela análise do EasyShade, mostrando a variação do 
início a terceira semana e a do início ao fim do período de acompanhamento completo (6 
meses) 

 

 

A tabela 5.6 mostra a comparação entre os ∆E dos incisivos centrais e dos  

caninos avaliados pelo EasyShade. A análise do gráfico .5.7 mostra que a eficácia na 

semana 1 de tratamento para central e canino é equivalente. Porém ela diminui nos 

períodos analisados seguintes para o central e aumenta para o canino. Os resultados 

da comparação de central nos períodos “início-3 semanas” e “início- 6 meses” são 

estatisticamente semelhantes, assim como os resultados de “início-3 semanas” e 

“início-6 meses” para o canino. O gráfico ainda aponta que o clareamento acontece 

de maneira mais rápida para os incisivos centrais, apresentando variações de cores 

maiores nas primeiras semanas. 
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Tabela 5.6 - Comparação dos ∆E do incisivo central e do canino em períodos chave. 

 

 

Gráfico 5.7 - Comparação dos ∆E do incisivo central e do canino em períodos chave 

 

 

A tabela 5.7 e o gráfico 5.8 expressam os resultados aferidos com a escala 

VITA BleachGuide 3D-Master pelo operador, mostrando a variação entre a cor aferida 

inicialmente e a cor aferida após cada um dos períodos (∆UEC). Os resultados 

mostram que os grupos numericamente mais efetivos na primeira semana foram 

PC16EX, PC16 e PH4 na primeira semana, com resultados estatisticamente 

semelhantes. Na segunda semana de terapia os melhores resultados dos valores 

médios ficaram com PC15 e PC16. No período de 60 a 90 dias, 90 a 120 e 120 a 180 

é notável que algumas leituras demonstraram valores negativos, mas não 
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significativos, indicando que houve perda do resultado clareador médio para alguns 

grupos, mas a variação nesse período não foi estatisticamente significante 

(p=0.8451). 

Tabela 5.7 - Valores médios da variação de UEC do incisivo central nos períodos analisados 

 

 

Gráfico 5.8 - Variação média das UEC para o incisivo central em função dos períodos de tempo 
analisados 

  

 

 

A tabela 5.8 e o gráfico 5.9 mostram a variação média em unidades de escala 

de cor do incisivo central do início a terceira semana de tratamento e do início a seis 

meses de tratamento. Não houve diferença estatística entre os grupos e nem entre os 

períodos (p>0.05) 
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Tabela 5.8 - Variação média das UEC nos períodos de terapia completa e de acompanhamento 
completo 

 

Gráfico 5.9 - Variação média das UEC do incisivo central nos períodos de terapia e acompanhamento 

 

 

A tabela 5.9 e o gráfico 5.10 mostram os resultados das variações de unidades 

de escala de cor aferidas pelo operador com a escala VITA BleachGuide 3D-Master 

para o canino nos períodos analisados. A Semana 1 e 2 de terapia foram as mais 

efetivas para efeito clareador. Na primeira semana os clareadores mais efetivos foram 

PC16 e PC16EX. Na segunda semana os mais efetivos foram PC15 e PC16EX. É 

possível notar que a partir do acompanhamento de 15 a 30 dias existem variações 

negativas para grupos com clareadores efetivos o que indica que houve 

escurecimento ou retrocesso do efeito clareador. 
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Tabela 5.9 - Variação média da UEC Canino nos períodos de acompanhamento 

 

Gráfico 5.10 - Variação média das UEC para o canino em função dos períodos de tempo analisados 

 

 

 

A tabela 5.10 e gráfico 5.11 mostram a variação média das UEC aferidas pelo 

operador com a escala VITA BleachGuide 3D Master nos períodos de terapia 

completa (início – 3 semanas) e de acompanhamento completo (início-6meses). Os 

resultados indicam que o resultado imediato de terapia foi significativamente inferior 

ao aferido após 6 meses, exceto para o placebo (p=0.6124).. 

 

 

 

 

 

Inicio - Sem 1 1 a 2 2 a 3 3 - 15 dias 15-30 dias 30- 60 dias 60 - 90 dias 90-120 dias 120 -180 dias

2.30 1.30 0.55 0.10 0.15 -0.15 0.10 -0.55 0.60

2.47 2.16 0.11 0.47 0.21 -0.05 -0.32 -0.05 0.21

3.95 0.84 0.21 0.42 -0.21 -0.26 0.32 -0.11 0.16

3.47 1.42 0.21 0.05 0.05 -0.21 0.58 -0.26 0.42

0.26 0.37 0.26 -0.47 -0.05 -0.26 -0.11 -0.47 -0.11

PC16

PC16EX

PLAC

Variação média da UEC Canino x períodos de acompanhamento

PH4

PC15

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Inicio -
Sem 1

1 a 2 2 a 3 3 - 15
dias

15-30
dias

30- 60
dias

60 - 90
dias

90-120
dias

120 -180
diasV

ar
ia

çã
o

 m
é

d
ia

 d
e

 U
EC

 c
an

in
o

Períodos de tempo

Variação média de UEC canino x tempo de 
acompanhamento

PH4 PC15 PC16 PC16EX PLAC



61 
 

 

Tabela 5.10 - Variação média da UEC Canino nos períodos de terapia e acompanhamento completo 

Variação média do UEC do canino nos períodos 

  Início - 3 sem Início - 6 sem Valor de P 

 PH4 2.8 4.4 0.0149 

 PC15 3.21 5.32 0.0018 

PC16 3.47 5.32 0.0008 

PC16EX 2.89 5.74 0.0004 

PLAC -0.89 -0.26 0.6124 

 

 

Gráfico 5.11 - Variação média das UEC para o canino nos períodos específicos de terapia (início a 3 
semanas) e completo de acompanhamento (início a 6 meses ) 

 

 

 

5.2 PERCEPÇÃO DA COR 

 

 

A tabela 5.11 e o gráfico 5.12 mostram os valores médios da variação de 

percepção inicial (antes da terapia) e final (após 6 meses) dos pacientes para a 

percepção cega (auto percepção da cor dos dentes sem auxílio de espelho), 

percepção orientada (auto-percepção de cor com auxílio de escala de cor e espelho) 

e expectativa (cor final que gostaria de alcançar ao fim da terapia). Os maiores valores 
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ficaram com os clareadores baseados em peróxido de carbamida (PC15, PC16 e 

PC16EX).  

 

Tabela 5.11 - Valores médios das variações de percepção de cor cega, orientada e da expectativa 

Autopercepção de cor 

Grupo Percepção cega Percepção orientada Expectativa 

PH4 3,400 2,700 0,350 

PC15 4,894 4,840 0,421 

PC16 4,780 4,740 0,947 

PC16EX 4,000 4,950 0,895 

PLAC 2,105 2,470 0,421 

Desvpad 1,143 1,242 0,289 

    

 

Gráfico 5.12 - Variação dos Scores médios atribuídos pelos pacientes nas percepções cega, orientada 
e de expectativa 

 

 

A Análise de variância entre os 5 grupos mostrou diferenças para percepção 

cega (p=0.001), percepção orientada (p=0.001), e expectativa (p=0.603). Isso significa 

que houve diferença estatística entre os valores de percepção cega e orientada, mas 

não da expectativa (p>0.05). O Teste T de Student entre inicio e 180 dias para os três 

mostrou-se significativo (p=0.001). 
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A tabela 5.12 e o gráfico 5.13, descrevem a média dos resultados de leitura de 

cor do EasyShade, do operador e do paciente para cada um dos grupos no período 

dos 6 meses de avaliação. Os resultados do EasyShade foram convertidos em UEC 

(Unidades de Escala de Cor), de acordo com a leitura do próprio EasyShade para 

efeito de comparação.  

 

Tabela 5.12 - Percepção de cor do EasyShade x Operador x Paciente 

 

 

 

 

Gráfico 5.13 - Comparação dos resultados de aferição de cor objetiva (EasyShade) e subjetiva 
(operador e paciente) 

 

 

EasyShade Operador Paciente EasyShade Operador Paciente EasyShade Operador Paciente EasyShade Operador Paciente EasyShade Operador Paciente
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Foi realizada a correlação de Pearson (gráfico 5.14) entre os resultados 

encontrados para a média dos valores do Operador, EasyShade e Paciente. A relação 

entre Operador e EasyShade (Gráfico 5.13) foi muito forte e significativa (R=0.906 e 

P=0.001), a relação entre o Paciente e o EasyShade foi fraca e significativa (R=0.183 

e P=0.01) e a relação entre Paciente e Operador foi considerada fraca mas 

significativa (R=0.329 e P=0.003).  

 

Gráfico 5.14 - Correlação de Pearson entre EasyShade e Operador 

 

 

Os gráficos 5.15 e 5.16 mostram a variação individual da expectativa de 

resultado dos pacientes em cada um dos grupos. O gráfico 5.17 compara os dois 

gráficos anteriores mostrando a variação da expectativa Início-fim para homens e 

mulheres nos diversos grupos. A expectativa feminina sempre foi maior para todos os 

grupos exceto para o grupo PC 15. No grupo PH4 a expectativa de resultado dos 

pacientes diminuiu entre o início e o fim da terapia para os homens.  
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Gráfico 5.15 - Variação média da expectativa masculina sobre mudança de cor 

 

Gráfico 5.16 - Variação média da expectativa feminina sobre a mudança de cor 
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Gráfico 5.17 - Comparação da média da variação da expectativa feminina e masculina 

 

 

 

5.3 SATISFAÇÃO DO PACIENTE 

 

 

A tabela 5.13 e o gráfico 5.19 mostram a média da satisfação dos pacientes 

de cada grupo em relação aos períodos de análise. Os períodos de maior satisfação 

dos pacientes foram a partir da terceira semana da terapia para todos os grupos. 

 

 

Tabela 5.13 - Média da satisfação do paciente nos grupos por período de avaliação 
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Gráfico 5.18 - Satisfação do paciente ao longo dos períodos de análise 

 

 

 

 

 

 

A tabela 5.14 e o gráfico 5.20 mostra as distribuições percentuais dos pacientes 

em relação a satisfação final ao fim do acompanhamento. Os grupos PC16 e PC16EX 

são os  grupos com maior índice de satisfação máxima (índice 9 e 8). 
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Gráfico 5.19 - Distribuição percentual da satisfação dos pacientes para cada um dos grupos analisados 

 

 

 

A tabela 5.15 demonstra os valores médios de satisfação dos pacientes para 

os grupos experimentais no período de terapia após 6 meses de acompanhamento.  

 

Tabela 5.15 - Distribuição da variação de satisfação dos pacientes para cada um dos grupos em 
períodos chave 

 

Grupo 
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Início - 2a sem 2.1 3.25 2.15 2.9 1.3 
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Gráfico 5.20 - Distribuição da variação de satisfação dos pacientes para cada um dos grupos em 
períodos chave 

 

 

 

O gráfico 5.21 mostra a variação média de satisfação do paciente entre os 

períodos de início da terapia e uma semana, início e 2 semanas de tratamento, início 

e 3 semanas de tratamento, início ao fim do acompanhamento (6 meses) e entre o fim 

do tratamento e o fim do acompanhamento (6 meses). 

A análise de variância entre os grupos mostrou diferença entre todos os grupos 

(P=0.020). E o teste de Tukey mostrou que nas múltiplas comparações individuais, 

todos os grupos diferiam do grupo placebo nos resultados de análise de ∆E na 

primeira semana de terapia. 

Fica claro que a satisfação do paciente é crescente em todos os grupos da 

primeira a terceira semana de terapia, e o ápice acontece na terceira semana. A ordem 

de satisfação dos pacientes na terceira semana foi PC15, PC16EX, PC16, PH4 e 

PLAC. No último período representado, terceira semana ao fim do acompanhamento 

de 6 meses, verificamos que a satisfação diminui no período pós terapia, 

principalmente para o grupo PLAC e para o grupo PC16EX. Mesmo o grupo PLAC 

(que representa o placebo) também teve satisfação crescente. 
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O gráfico 5.22 mostra a correlação de Person entre a Satisfação e a variação de 

cor  início -6 meses de  tratamento é fraca mas significativa: (R=0.408 p=0.001)  

Gráfico 5.21 - Correlação de Pearson entre satisfação e variação de cor Início- 6 meses 

 

 

5.4 SENSIBILIDADE 

 

 

A avaliação da sensibilidade causada pelo tratamento clareador em cada um dos 

grupos foi realizada diariamente durante o período de terapia (3 semanas) e 

diferenciada entre arcada superior e arcada inferior. Os participantes receberam uma 

tabela para ser preenchida diariamente com os seguintes valores: 0 - Sem 

sensibilidade, 1 – Leve sensibilidade, 2-Sensibilidade moderada, 3 - Muita 

sensibilidade e 4 - Sensibilidade Insuportável.  Os resultados foram transcritos na 

tabela 5.16 e representados no gráfico 5.23. 
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Tabela 5.16 - Valores médios da sensibilidade para cada um dos grupos nas arcadas superior e inferior 

 

 

 

Gráfico 5.22 - Médias da sensibilidade aferida para cada um dos grupos nos períodos da primeira 
semana de terapia, segunda semana e terceira semana para arcada superior e inferior 
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A avaliação de sensibilidade foi realizada para as três semanas da terapia, 

tanto para o arco superior quanto para o arco inferior. A tabela 5.17 mostra a 

porcentagem da incidência da sensibilidade para a maxila e a mandíbula em cada um 

dos grupos. 

 

Tabela 5.17 - Incidências percentuais de sensibilidade 

Incidência de sensibilidade 

  Maxila Mandíbula 

PH4 75% 75% 

PC15 100% 90% 

PC16 90% 95% 

PC16EX 80% 75% 

PLAC 50% 40% 

   

 

Os resultados médios da sensibilidade mostram que no arco superior o grupo 

PC15 foi o maior responsável por sensibilidade nos pacientes nas três semanas de 

terapia, seguido por PC16. Tanto para o arco inferior quanto superior, após 3 semanas 

os resultados de sensibilidade são próximos para os grupos baseados em peróxido 

de carbamida e sempre crescentes. O grupo PLAC também apresentou resultados 

relativamente estáveis durante as três semanas de terapia para ambos os arcos. No 

arco inferior os maiores resultados para sensibilidade ficaram também com PH4, 

PC15 e PC16. 

Foi realizado o teste de Kruskal-Wallis para avaliar a diferença de sensibilidade 

da maxila entre todos os grupos para três dias aleatórios dentro de cada semana, o 

dia 1 da Semana 1: p=0.553, o dia 4 da semana 2:  p=0.009 e o dia 7 da semana 3: 

p=0.039. A tabela 5.18 mostra o  teste de Mann-Whitney (bi-caudal) para diferenças 

individuais de sensibilidade  na maxila em diferentes dias (dia 1 da semana 1, dia 4 

da semana 2 e dia 7 da semana 3). 
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Tabela 5.18 - Resultados do teste de Mann-Whitney individuais para sensibilidade na maxila 

 

 

Os resultados mostram que as sensibilidades foram semelhantes entre todos 

os períodos exceto para os placebos na segunda e terceira semana. 

Para a mandíbula foi realizado o  Teste Kruskal-Wallis para ver diferenças de 

sensibilidade  entre os grupos para três dias aleatórios dentro de cada dia da semana 

o dia 1 da semana 1: p= 0.041, o dia 4 da semana 2: p= 0.002 e dia 07 da semana 3: 

p= 0.001. A tabela 5.19 mostra o teste de Mann – Whitney (bi-caudal) para diferenças 

individuais de sensibilidade na mandíbula em diferentes dias (dia 1 da semana 1, dia 

4 da semana 2 e dia 7 da semana 3). 

Tabela 5.19 - Resultados do teste de Mann-Whitney para sensibilidade na mandíbula 

 

 

Os resultados demonstram que todos os grupos diferiram dos resultados do 

grupo placebo na mandíbula.  

Foi realizado o teste de Correlação de Pearson entre os valores de 

sensibilidade e a eficácia clareadora, mas os resultados mostraram que os dados não 

possuem correlação. (R=-0.127 e P=0.460).  

  

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3

PH * * * 0.902 0.111 0.865 0.589 0.079 0.964 0.451 0.938 0.626 0.158 0.315 0.005

PC15 0.902 0.111 0.865 * * * 0.515 0.905 0.929 0.405 0.056 0.547 0.140 0.003 0.008

PC16 0.589 0.079 0.964 0.515 0.905 0.929 * * * 0.745 0.052 0.592 0.307 0.002 0.007

PC16EX 0.451 0.938 0.626 0.405 0.056 0.547 0.745 0.042 0.592 * * * 0.485 0.272 0.041

PLAC 0.158 0.315 0.005 0.140 0.003 0.008 0.307 0.002 0.007 0.485 0.272 0.055 * * *

PLAC

Maxila:Teste de Mann-Whitney (bi-caudal) para diferencas individuais de sensibilidade:

PH PC15 PC16 P16EX

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3

PH * * * 0.460 0.491 0.573 0.524 0.209 0.945 0.521 0.849 0.444 0.019 0.011 0.001

PC15 0.460 0.491 0.573 * * * 0.788 0.652 0.479 0.208 0.342 0.176 0.007 <0.001 <0.001

PC16 0.524 0.209 0.945 0.524 0.209 0.945 * * * 0.202 0.136 0.488 0.307 0.002 0.007

PC16EX 0.521 0.849 0.444 0.208 0.342 0.176 0.202 0.136 0.488 * * * 0.077 0.013 0.008

PLAC 0.019 0.011 0.001 0.007 <0.001 <0.001 0.307 0.002 0.007 0.077 0.013 0.008 * * *

Mandíbula :Teste de Mann-Whitney (bi-caudal) para diferencas individuais de sensibilidade:

PH PC15 PC16 P16EX PLAC
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O público leigo tem sido influenciado pelo novo padrão de dentes brancos e 

perfeitos expostos na grande mídia (Carey, 2014). Porém, o clareamento dentário 

também mudou as atitudes dos pacientes e sua relação com a odontologia e criou 

uma nova percepção de como a estética pode ser melhorada. O clareamento dentário 

é o procedimento estético mais procurado pelos pacientes por ser altamente efetivo e 

não invasivo, além de aumentar a percepção de saúde oral e qualidade de vida 

(Samorodnitzky-Naveh et al., 2007). Esse estudo focou a percepção do efeito 

clareador, tanto pelo profissional, quanto pelo paciente, em analisar a satisfação deste 

em função do efeito clareador, bem como a sensibilidade decorrente da terapia 

durante o período de 6 meses. 

Algumas observações importantes podem esclarecer dúvidas em relação a 

algumas variáveis da investigação. Os pacientes da pesquisa foram captados através 

de divulgação na internet e cartazes dentro do Campus da Capital da Universidade de 

São Paulo, pela facilidade de retorno e por esperar uma maior fidelização aos 

controles periódicos, contávamos que a maioria da população da pesquisa seria da 

comunidade USP. Dessa maneira, é possível supor que a amostra fosse viciada, uma 

vez que a população majoritária da Universidade é de estudantes, jovens e de classe 

média. Porém, a divulgação da pesquisa extravasou o ambiente universitário e muitos 

pacientes sem vínculo com a USP procuraram a terapia. Esses pacientes, uma vez 

que atendessem todos os critérios de inclusão e exclusão, eram aceitos independente 

do vínculo, criando uma amostra mais heterogêna e mais próxima da realidade de alta 

variabilidade amostral de uma população para pesquisa, com gêneros, idade e 

características étnicas e sócio-culturais diferentes.  Convencer os pacientes dos 

retornos foi uma das etapas mais complicadas desse trabalho uma vez que 

conseguida a terapia ele poderia perder o interesse em voltar às consultas de controle. 

Este objetivo foi alcançado, visto que a amostragem final apresentou uma perda de 

4% apenas.  

A realização de uma pesquisa clínica necessitava de um grupo controle. 

Poderíamos ter utilizado um clareador “gold standard” para isso mas optamos pela 
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utilização de um gel placebo. Para isso contamos com a colaboração da FGM 

Produtos Odontológicos que cedeu gentilmente seringas com gel sem peróxido de 

hidrogênio ou carbamida em sua composição, mas com a mesma composição de 

espessantes ou veículos utilizados comumente. Teríamos assim um gel idêntico em 

cheiro, consistência e aparência ao gel comum, inclusive envazado no mesmo tipo de 

seringa. A empresa também cedeu embalagens vazias para que um terceiro da equipe 

realizasse o envaze do gel de peróxido de carbamida 15% da Ultradent para que 

assim todos os grupos tivessem seringas absolutamente idênticas. Isso servia ao 

propósito do cegamento e de não influenciar o operador que é um clínico treinado e 

com conhecimento da terapia clareadora e que poderia alterar seu padrão de 

julgamento baseado no conhecimento prévio dos géis. Isso também foi parte da 

motivação a escolha de géis de utilização caseira em detrimento aos de uso de 

consultório, onde realizar o cegamento devido a coloração ou ao protocolo de uso de 

alguns produtos dificultaria esse processo. Essa também foi a razão da padronização 

dos tempos de utilização dos géis, independente das concentrações ou indicações 

originais dos fabricantes. 

Os pacientes estavam cientes desde a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido da possibilidade de receber um gel placebo e que se fosse esse o 

caso, receberiam posteriormente géis com concentração conhecida e efeito real. O 

uso do gel placebo gerou alguns resultados curiosos que serão discutidos a seguir, 

mas podemos citar o crescimento da satisfação dos pacientes no decorrer das 

semanas que se passaram de terapia e a sensibilidade detectada nesses grupos.  

O trabalho de Haywood e Heymann (1989), recomendava o uso noturno de 

moldeiras, seis a oito horas diárias, por pelo menos 6 semanas. Nessa pesquisa 

optamos por testar a satisfação, sensibilidade e eficácia clareadora de 4 diferentes 

clareadores de uso caseiro. Porém, como o estudo foi duplo cego, o protocolo de 

aplicação deveria ser padrão para todos os géis, do contrário isso influenciaria o 

avaliador. Por conveniência então, definimos o tempo de uso padrão para todos os 

géis como sendo de 4 horas e demos a opção do paciente escolher a maneira como 

utilizar o gel, durante o dia ou noturno, o que estenderia o tempo de uso para 6 a 8 

horas. Todos os pacientes optaram por utilizar o gel de maneira noturna e todos os 

pacientes alegaram dormir pelo menos 8 horas/dia. 
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 Foi realizado um treinamento prévio dos pacientes sobre a maneira correta de 

dispensar o gel sobre a moldeira e também sobre a quantidade de gel que deveria ser 

utilizada por dia. Por isso foram realizadas marcações nas seringas para identificar a 

quantidade diária de uso do gel e tentar diminuir ao máximo variáveis da quantidade 

de gel, frequência e tempo de uso.  

Sobre a eficácia clareadora: Acredita-se que o clareamento dentário é resultado de 

um complexo processo de oxidação por radicais livres gerados pelo agente clareador. 

A degradação das moléculas complexas que são responsáveis pelo aspecto de cor 

do dente em moléculas mais simples resultam em redução ou eliminação da 

pigmentação (Ishikawa-Nagai et al., 2004). Os resultados da variação de cor (∆E) 

aferido com o EasyShade para o incisivo central superior direito mostraram uma média 

de 13 a 14 ∆E, mostrando superioridade dos clareadores baseados em peróxido de 

carbamida e resultados semelhantes para todos os grupos no caso do canino. Quanto 

maior o valor da diferença de cor (ΔE), mais perceptível será a diferença de cor para 

o olho humano (Pecho et al., 2016).  

Todos os grupos placebo tiveram um efeito clareador real de acordo com os 

preceitos da ADA (American Dental Association, 2006), tendo efeito de pelo menos 3 

unidades de ∆E. Tanto para incisivo central quanto para o canino, a variação de cor 

no período foi de mais de 10 unidades de ∆E. Porém, de acordo com essa 

recomendação da ADA, no período total do acompanhamento, o grupo placebo 

também clareou. O resultado médio girou por volta de 4 unidades de ∆E* no 

acompanhamento de 6 meses. Esse resultado provavelmente pode ser explicado pelo 

aumento da preocupação com cuidados e higiene pelos pacientes durante o período 

de acompanhamento. Apesar de não receberem qualquer restrição de dieta, a maioria 

relatou diminuição do consumo de alimentes com corantes e bebidas escuras. Afim 

de realizar um acompanhamento o mais próximo de uma situação clínica real, os 

pacientes não sofreram profilaxias ou raspagens durante os períodos de avaliação, 

que no total foram de 6 meses. 

Um dos artigos mais citados sobre limites visuais para variação de cores são 

aplicados para correlacionar a avaliação clínica e a instrumental, cita o limite de 

aceitabilidade como uma diferença de cor de 3.5 unidades (∆E) e de perceptibilidade 

de 1.8 unidades (∆E) baseado nas leituras de espectrofotômetro (Ghinea et al., 2010). 
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Os aspectos em torno da perceptibilidade das variações de ∆E pela visão humana 

ainda são controversos. Khashayar et al. ( 2014) realizaram uma revisão sistemática 

e obtiveram um valor do limite de perceptibilidade ∆E= 1 para mais da metade dos 

artigos avaliados e um terço deles como ∆E= 3.7.  

Sendo assim, tendo em mente as considerações das Guidelines da ADA, o 

grupo placebo também teria clareado. Porém, como considerado anteriormente, 

fatores como o aumento dos cuidados dos pacientes com a higiene, eventuais 

variações do aparelho EasyShade, ou mesmo a presença de algum componente nos 

espessantes do gel placebo que poderia ter ação na solubilidade de pigmentos, 

podem ter levado a esses resultados. 

Ainda sobre os resultados da análise das leituras do incisivo central, na primeira 

semana os resultados foram mais favoráveis para os grupos peróxido de carbamida. 

As pequenas diferenças percentuais na concentração, permitem inferir que esses 

resultados são devidos a diferenças específicas na formulação do clareador e não 

propriamente devido à concentração do peróxido de carbamida.  

Os resultados mais favoráveis da carbamida em relação ao peróxido de 

hidrogênio 4% nos resultados imediatos (início-semana 1) quebram o paradigma de 

que o uso de altas concentrações de peróxido de hidrogênio trazem resultados mais 

rápidos, e estão de acordo com as conclusões de uma revisão sistemática publicada 

recentemente por Luque-Martinez et al. (2016). Os resultados para o 

acompanhamento de longo prazo mostram diferença insignificante entre os grupos, 

mas a estatística ainda indica diferença para o grupo peróxido de hidrogênio 4% em 

relação aos de peróxido de carbamida. 

A escolha das concentrações clareadoras visou em um primeiro momento 

utilizar concentrações aproximadamente equivalentes para avaliar a eficácia 

clareadora entre  peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida e diferentes 

fabricantes, o que permitiria identificar possíveis particularidades entre eles. PH4 é um 

clareador de peróxido de hidrogênio 4%, esperava-se que por ser o clareador 

propriamente dito, ele teria um resultado clareador imediato mais rápido, como 

empiricamente se suporia. Porém, o resultado mostrou que o resultado imediato para 

PC15 e PC16 foi melhor contrariando essa expectativa. Uma justificativa possível para 

esses resultados são o tempo de aplicação. A indicação do fabricante para o tempo 
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de uso do PH4 é de 2 horas/dia e os pacientes da pesquisa utilizaram o gel por pelo 

menos 6 horas. Essa mudança do protocolo estabelecido pelo fabricante era inevitável 

uma vez que a padronização dos tempos servia ao propósito do cegamento. Pelo 

resultado do clareamento ser tempo dependente, talvez fosse esperado que os 

resultados de PH fossem melhores. Porém, a uréia e o carbopol colaboram para uma 

degradação mais lenta dos géis de peróxido de carbamida, portanto haveria mais 

tempo de gel ativo com a estrutura dentária nos géis a base de peróxido de carbamida. 

Meireles et al. (2010), em uma ensaio clínico randomizado com peróxido de 

carbamida 10% e 16% não reportaram diferença de satisfação entre os resultados de 

ambos, mas reportaram diferenças na eficácia clareadora entre ambos, com clara 

superioridade do 16%. Entretanto esse resultado não se manteve com 

acompanhamento de longo período e após 6 meses, 1 ano e 2 anos não havia 

diferença entre o resultado clareador de ambos, resultados semelhantes ao 

alcançados nessa investigação em relação à longevidade. Matis et al. (2009) 

verificaram que o clareamento caseiro precisa de 2 a 4 semanas para ser efetivo mas 

resulta em menos recuperação da cor do que o clareamento de consultório e seu efeito 

costuma ser mais duradouro. Sendo assim, é sensato dizer que é necessário 

acompanhamento de longo prazo para reconhecer uma verdadeira estabilização de 

cor (Correa et al., 2015). Os resultados de nosso estudo mostram que a satisfação do 

paciente alcança seu ápice entre a última semana da terapia (3 semanas) e 15 dias 

após e que a mudança de cor alcança sua maior variação em períodos superiores a 

esse. Sendo assim, poderíamos estabelecer uma recomendação de tempo mínimo 

para terapia de 3 semanas e análise de resultado final do clareamento (pensando em 

efetividade máxima, efeito recuperação da cor) de no mínimo 15 dias após o fim da 

terapia (gráficos 5.4 e 5.19) 

Para as leituras do EasyShade do canino por outro lado, os resultados de 

mudança de cor foram numericamente superiores para os mesmos grupos mas 

estatisticamente semelhantes tanto para o período inicial quanto para o período final 

de acompanhamento (tabela 5.6 e gráfico 5.7). É possível verificar que a velocidade 

do clareamento é maior para o incisivo central. Apesar de ambos apresentarem 

índices semelhantes na primeira semana, o canino é muito mais saturado do que o 

incisivo central, e esse mostrou que as maiores variações de delta E acontecem entre 

a segunda e terceira semana.   
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A eficácia clareadora é influenciada por inúmeros fatores individuais prévios a 

realização da terapia clareadora como a cor base original do dente, espessura do 

esmalte, uso de nicotina/tabaco, idade e higiene. Além disso, a terapia clareadora é 

pouco previsível e age diferentemente para diferentes dentes, oferecendo mudanças 

com diferentes graus para dentes da mesma arcada, oferecendo resultados mais 

expressivos para dentes com matiz predominantemente amarelo, e menos para 

dentes com matiz acinzentado e avermelhado (Ishikawa-Nagai et al., 2004), o que 

explicaria a diferença entre os resultados entre incisivo central e canino (tabela 5.6 e 

gráfico 5.7). 

Na avaliação da mudança de cor com a escala VITA BleachGuide 3D –Master, 

os resultados foram semelhantes aos obtidos para as leituras do EasyShade porém 

com uma maior discrepância entre os períodos analisados. O período em que houve 

percepção de maior mudança pelo operador foi a primeira semana para todos os 

grupos. A variação entre os grupos foi homogênea, com resultados de 

aproximadamente 4 a 5 UEC para todos os grupos com clareador ativo tanto no 

incisivo central quanto no canino (gráficos 5.8 e 5.10).  

 Os resultados do nosso estudo mostraram as maiores mudanças de cor na 

primeira semana de tratamento, que foi diferente de todas as outras nas avaliações 

com escala de cor (p<0.05) (gráficos 5.1, 5.8, 5.10)  

Luque-Martinez et al. (2016) em uma revisão sistemática recente comparando 

os resultados de clareamento caseiro com moldeiras utilizando peróxido de hidrogênio 

e peróxido de carbamida, chegaram à conclusão que o peróxido de carbamida tem 

maior eficácia clareadora que o peróxido de hidrogênio, ou seja, oferece maior 

mudança de ∆E mas a variação de UEC é aproximadamente equivalente  Dentro de 

cada uma das amostras (central e canino) essa afirmação também é verdadeira para 

nosso estudo. 

Os resultados em alguns grupos a partir do acompanhamento do período de 30 

a 60 dias começaram a mostrar diminuição do efeito clareador e diminuição no valor 

do ∆UEC obtido. de Geus et al. (2016) atribuiu os resultados da recuperação da cor 

de seus pacientes a falta de profilaxia prévia a reavaliação após 6 meses, uma vez 

que agentes coloríficos da dieta tem um grande poder de pigmentação dos dentes. 

Nossos pacientes não sofreram profilaxia nos períodos de acompanhamento, mas foi 
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verificado valores de recuperação de cor nos acompanhamentos com a Escala VITA 

BleachGuide (gráficos 5.8 e 5.10) nos períodos pós terapia. 

Sobre a mensuração da cor: A avaliação de cor em odontologia pode ser dividida 

em duas categorias: visual e instrumental. A visual é determinada pela comparação 

dos dentes do paciente a uma escala de cor padrão. Esse é um método subjetivo, 

porém é o método mais utilizado (Okubo et al., 1998).  

Escalas para avaliação de cor, não necessariamente para clareamento, estão 

disponíveis no mercado e são parte do arsenal comum de uso diário do cirurgião 

dentista. Entretanto, as escalas não são fabricadas com o mesmo material da 

estrutura dentária, elas não tem uma cor uniforme ao longo de seu corpo todo, variam 

por lote, variam por fabricante, além disso  a incidência de luz do ambiente e mesmo 

a curvatura da estrutura dentária e da escala podem atrapalhar a reflexão de luz e 

dificultar a tomada de cor (Lee et al., 2011). 

Os dentes não são estruturas homogêneas, a translucidez variável dos dentes 

pode atrapalhar tanto a percepção subjetiva quanto objetiva da cor real dos dentes 

que pode ter valores semelhantes em porcentagem de acerto em alguns estudos 

(Okubo et al., 1998; Della Bona et al., 2009) ou com vantagem para o método objetivo 

sendo 33% mais efetivo (Paul et al., 2002). 

A alta frequência de erros associados com o uso de escalas de cor comerciais 

também já foi alvo de críticas em estudos (Ishikawa-Nagai et al., 2004; Paravina et al., 

2007; Paravina, 2009;). Dessa maneira, as escalas de cor podem ser de difícil 

utilização devido às dificuldades de avaliação ou interpretação do avaliador, que pode 

ser influenciado por fatores psicológicos e fisiológicos.  Além disso, a organização e 

distribuição de algumas escalas pode dificultar as avaliações (Okubo et al., 1998) 

Diversos fatores atrapalham a avaliação de cor chamada analógica, subjetiva ou 

visual, através de escalas de cor: A estafa ocular, exposição à luz do refletor, 

metamerismo, momento do dia e mesmo a experiência do avaliador podem influenciar 

negativamente nos resultados (Cardoso et al. 2011). A correta tomada da escala de 

cor requer condições especiais de iluminação para que não existam variações 

deletérias para os resultados, como utilizar luz natural ou luz artificial  à 6500K (Lee 

et al., 2011).   
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Esse grande número de variáveis, pode atrapalhar a reprodutibilidade de 

pesquisas. Para minimizar essas variáveis, os pacientes eram atendidos sempre nos 

mesmos horários e dias da semana, sempre no mesmo local e pelo mesmo operador. 

Como um controle, utilizamos então um método digital, objetivo, para análise 

da mudança de cor com o clareamento, o espectrofotômetro EasyShade. 

Espectrofotômetros analisam matematicamente os parâmetros de cor de objetos e 

reproduzem isso com uma informação numérica nos padrões CIELAB e no padrão de 

algumas escalas de cor, como a Vita Classical e a Vita 3D Master (Okubo et al., 1998). 

Ainda assim, pesquisadores como Haywood (1997), questionam o uso de 

instrumentos digitais, uma vez que eles foram desenvolvidos para superfícies retas e 

não curvas como a vestibular de um dente, e outros como Okubo et al. (1998) 

questionam os resultados de instrumentos digitais uma vez que a translucidez do 

esmalte e fenômenos de reflexão e dispersão lateral da luz atrapalham as leituras e 

alteram os resultados desses aparelhos.  

Mesmo com um alto índice de acerto de um operador treinado ou de um sistema 

instrumental como o EasyShade, com confiabilidade de mais de 96%, segundo Kim-

Pusateri et al. (2009), os resultados em torno de clareamento variam substancialmente 

de estudo para outro. Isso provavelmente pode ter relação com a maneira como a 

mudança de cor é avaliada, variações de protocolos e calibração de equipamentos 

(Ishikawa-Nagai et al., 2004). Para diminuir tais variáveis foi adotado o uso da guia 

silicone de adição, garantindo a repetição, nas diversas tomadas de cor ao longo do 

estudo, posicionamento da ponteira do EasyShade (Bernardon et al., 2015) . 

Porém, apesar da avaliação do clareamento com o uso do EasyShade, seja 

uma excelente opção, não corresponde à realidade da grande maioria dos clínicos. 

Ele é um aparelho usado quase que exclusivamente por laboratórios de prótese ou 

centros de pesquisa no Brasil, principalmente por seu elevado valor. Uma vez que 

devemos direcionar a produção de conhecimento científico para o maior número 

possível de profissionais que estejam interessados nos resultados advindos de nossas 

pesquisas fica claro que direcionar somente o uso de espectrofotômetro como uma 

referência segura é inadequado.  

Assim, além do controle com o espectrofotômetro, utilizamos a escala Vita 

BleachGuide. Apesar da maioria das pesquisas trabalhar com avaliação baseada na 
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Escala Vita Classical, o uso  da Vita BleachGuide foi um ponto favorável a avaliação 

de cor visual, uma vez que já parte com uma organização das escalas por ordem de 

valor, e com um espectro de cores mais amplo, para expandir o gradiente possível de 

cores e conseguir perceber pequenas variações decorrentes da terapia clareadora 

que não seriam percebidas com escalas convencionais (Okubo et al., 1998; Paravina 

et al., 2007;  Correa et al., 2016) A adição dessas cores interpoladas permitiu uma 

melhor avaliação de pequenas variações que passariam despercebidas na escala Vita 

Classical.  

Okubo et al. (1998), acredita que o sucesso na avaliação da cor deve ser a 

união da percepção do olho humano com as contra-provas da colorimetria digital, 

sendo o olho humano o arbitro final. Em seu trabalho, de Geus et al., (2016) 

considerou os resultados obtidos com a VITA BleachGuide 3D Master não 

consistentes com os resultados do espectrofotômetro e a VITA Classical, sem expor 

claramente as razões dessas discrepâncias. Uma das alegações é que a maioria dos 

estudos ainda utiliza a escala VITA Classical e isso diminui a possibilidade de 

comparações. 

Entretanto, o próprio grupo de pesquisa a qual de Geus participa tem em suas 

pesquisas mais recentes utilizado a VITA BleachGuide mostrando que estamos no 

caminho certo em nossa escolha pela escolha dor esta escala, devido a sua gama de 

cores mais ampla, melhor distribuição de cor e menor cobertura de erros (de Geus et 

al., 2016; Kose et al., 2016). 

Em nossa pesquisa que compara a percepção do paciente sobre a cor final dos 

dentes fica evidente a necessidade de mais de um tipo de comparação. Na 

comparação entre as tomadas de cor, a Correlação de Pearson mostrou que os 

resultados aferidos pelo operador treinado estão muito próximos estatisticamente dos 

resultados do aparelho digital ((R=0.906). Isso demonstra que um cirurgião dentista 

bem treinado pode executar a tomada de cor da forma convencional, mas o uso de 

aparelhos digitais auxilia e aumenta a reprodutibilidade da análise.  

Fatores como o treinamento e experiência pessoal, o uso de contrastes de 

fundo, iluminação ambiente adequada, remoção de interferentes como maquiagens, 

batons e a utilização da fotografia digital podem aumentar muito o índice de acerto na 

aferição de cor na rotina clínica. (Kershaw et al., 2008) 
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A correlação de Pearson também demonstrou que a correlação da cor aferida 

pelo paciente e do EasyShade é muito fraca e não significativa. Isso leva a entender 

que o paciente, mesmo que treinado com um protocolo para a tomada da cor, ainda 

se deixa influenciar por outros fatores que aumentam sua margem de erro na tomada 

de cor. Foi realizada a correlação de Pearson entre os resultados encontrados para a 

média dos valores do Operador, EasyShade e Paciente. A relação entre Operador e 

EasyShade foi muito forte e significativa (R=0.906 e P=0.001), a relação entre o 

Paciente e o EasyShade foi fraca e não signigicativa (R=0.183 e P=0.070) e a relação 

entre Paciente e Operador foi considerada fraca mas significativa (R=0.276 e 

P=0.003). Isso se encaixa dentro das expectativas de que o operador treinado teria 

uma capacidade de aferição de cor mais próxima do padrão de controle.  

O uso da Vitableach Guide também expande o espectro de cores de dentes 

clareados que na escala Vita Classical ficaria limitado ao B1 como cor mais clara, 

sendo o B1 correspondente a terceira escala da BleachGuide, dando chance ao 

paciente de perceber uma evolução ainda maior da terapia (pelo menos 6 pacientes 

nos grupos experimentais com clareador ativo alcançaram o grau máximo de 

clareamento com a escala 0M1). As legendas das guias poderiam causar um vício no 

paciente. Para evitar isso, cobrimos com fita isolante preta as legendas da base da 

escala e de cada guia individual. Isso evitaria uma identificação prévia do dente por 

parte do paciente e toda a comunicação dele para manifestar qual escala ele 

acreditava ser a dele na identificação cega ou na utilizando o espelho era feita por 

números. Assim a primeira guia, com mais alto valor era 1, a segunda 2 e assim por 

diante.  

Samorodnitzky-Naveh et al. (2010) demonstraram que os pacientes tendem a 

achar seus dentes mais escuros do que os clínicos. Nosso estudo chegou a mesma 

conclusão, a percepção cega média de 3 dos 5 grupos sempre foi maior do que a 

percepção orientada. Ou seja, sem ter uma escala e um espelho para se orientar, os 

pacientes sempre achavam que os dentes eram ainda mais escuros do que realmente 

eram. Esse dado demonstra a preocupação que devemos ter com nossos pacientes 

em esclarecer como funciona a terapia clareadora.  

Os pacientes devem ser conscientizados da cor de partida dos dentes antes da 

terapia e ele deve ver em frente ao espelho a escala e concordar com ela. Esse tipo 
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de procedimento pode evitar no futuro questionamentos sobre a eficácia da terapia ou 

do produto aplicado, uma vez que o paciente sem referencial pode alegar não ter 

percebido mudança alguma. Anotações em prontuário e documentação fotográfica 

podem evitar esse tipo de problema. Os resultados para a cor cega, vendo com escala 

e a cor que o paciente gostaria foram significativamente diferentes. (tabela 5.12).  

Uma limitação do estudo para o aspecto da percepção do paciente é que não 

foi realizado nenhum tipo de teste de percepção de cores nos pacientes previamente 

ao aceite. A única condição colocada como fator de exclusão era que o paciente não 

fosse daltônico, porém ele não foi testado para suas limitações em capacidade de cor 

ou visual e isso pode ou não ter sido relevante (Della Bona et al., 2009). 

O olho humano enxerga o aspecto heterogêneo de cada guia ou dente, com as 

variações de tom e translucidez. Um método instrumental, mistura todas essas 

informações em uma cor homogênea. O instrumento é afetado pela quantidade de luz 

refletida de volta para o aparelho pela superfície do objeto avaliado. Assim a posição 

do leitor do VITA EasyShade é crítica na reprodutibilidade das leituras e por isso da 

necessidade do gabarito para a realização da leitura, assim um operador treinado é 

necessário para a realização e repetição das leituras (Della Bona et al., 2009). Ainda 

assim, o aparelho instrumental ainda apresenta um índice de variação e erro muito 

menor que o olho humano, sendo assim considerado padrão-ouro para as leituras.   

É difícil realizar a comparação de a mudança de cor entre o EasyShade e 

avaliação com  a escala uma vez que ambas utilizam diferentes unidades de medida 

(Joiner, 2004; Kose et al., 2016). Utilizamos uma tabela de conversão da própria VITA 

para converter as escalas encontradas pelo VITA EasyShade , que trabalha tanto com 

as unidades da VITA Classical quanto com as da VITA 3D Master. 

 

Sobre a satisfação: 

 

Cada vez mais, as pessoas desejam dentes mais brancos. A cor é o fator mais 

importante na determinação da satisfação dos pacientes com sua aparência dental. 

Os pacientes procuram clarear os dentes pois acreditam que isso aumenta sua 

qualidade de vida e o status psicológico (Tin-Oo et al., 2011). Porém a satisfação com 
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a aparência dentária é determinada por fatores culturais e podem variar no decorrer 

do tempo (Qualtrough; Burke, 1994). Além disso, segundo (Samorodnitzky-Naveh et 

al. (2010), os pacientes tendem a classificar seus dentes mais escuros do que eles 

realmente são, resultado de acordo com os nossos resultados. A variação entre a 

percepção cega e a percepção orientada não foi significante para os grupos com as 

maiores eficácias clareadoras. Porém, assim como no trabalho de Samorodnitzky-

Naveh, a percepção do paciente é muito diferente da percepção do operador, um 

avaliador treinado.  Isso demonstra que a percepção dos pacientes ainda requer 

maiores investigações e que todos os esclarecimentos e elucidações da terapia 

devem ser feitos ao paciente para que ele tenha consciência completa do sucesso da 

terapia.  

Alomari e Daraa et al. (2010), avaliaram em seus estudos que o resultado inicial 

da terapia clareadora é muito importante para a satisfação e colaboração do paciente 

e que essa satisfação está diretamente relacionada com o grau de clareamento.  

É possível que os pacientes usuários de placebo que reportaram satisfação nas 

primeiras semanas da terapia poderiam estar sujeitos ao Efeito Hawthorne, o que faz 

com que tenham um efeito positivo meramente por estarem por estarem sendo 

estudados (McCarney et al., 2007). Além disso os pacientes de todos os grupos 

relatavam uma preocupação maior com a higiene e frequência de fio dental e 

escovação após o início da terapia clareadora, o que pode influenciar a percepção 

própria pela remoção mecânica de pigmentos e pela diminuição da exposição a  

pigmentos. Os pacientes não receberam qualquer instrução para alterar a dieta ou 

evitar determinados tipos de alimento, porém acreditavam que assim melhorariam a 

performance da terapia e teriam um clareamento mais rápido.   

Tin-Oo et al. (2011), encontraram em seus estudos que a satisfação entre 

homens e mulheres difere significantemente, sendo que as mulheres tendem a se 

importar mais com a aparência.  

Os nossos resultados sobre a expectativa do resultado mostraram que as 

mulheres tendem a ter maior expectativa com o resultado da terapia. No grupo de 

Peróxido de hidrogênio a expectativa sobre o resultado final curiosamente chegou a 

cair. Porém um resultado muito interessante foi notar que os grupos que tiveram maior 

aumento de expectativa foram justamente os grupos com maior eficácia clareadora. 
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Dadas as limitações desse estudo, isso pode significar que o paciente que observa a 

mudança de cor tende a querer dentes ainda mais brancos, o que se encaixa com os 

achados de outros autores como Kershaw et al. (2008), Samorodnitzky-Naveh et al. 

(2010) e Zhao et al. (2013). 

É notado que a satisfação dos pacientes imediata após o fim da terapia cai em 

relação a satisfação após 6 meses. O estudo de Meireles et al. (2014) mostra que a 

cor decorrente da terapia com peróxido de carbamida 10 e 16% mantém-se estável 

por até 2 anos. Os resultados do nosso estudo mostraram estabilidade de cor 

alcançada nos 6 meses, com pequenas variações nas leituras com escala. Esses 

resultados podem ter sido causados pela falta de uma profilaxia antes da tomada de 

cor após 6 meses que poderia ter removido pigmentações pelos hábitos alimentares 

ou falta de higiene adequada nesse período. Porém, nem sempre o paciente no 

consultório volta com frequência adequada ao consultório o que não o impede de 

julgar a qualidade do tratamento que foi realizado, e por consequência a sua 

satisfação com a cor dos seus dentes, independente da dieta ou cuidados que tenha 

tido no período. Um dado importante que foi colhido mas não utilizado nesse trabalho 

foi a satisfação do paciente com sua auto-imagem. A percepção do próprio corpo e a 

satisfação e segurança pessoal podem interferir na percepção que o paciente tem da 

cor dos seus dentes (Bauer et al, 2011; Martin et al., 2016). Os dados colhidos sobre 

a personalidade dos pacientes nessa pesquisa poderão ser confrontados com os 

valores de percepção e satisfação futuramente. 

 

Sobre a Sensibilidade: 

 

A sensibilidade dentária é um efeito colateral conhecido e esperado da terapia 

clareadora, sua incidência varia de 0 a 100% de pacientes submetidos a clareamento, 

variando muito em intensidade de pessoa para pessoa, chegando a ser muito discreta 

à intolerável (Haywood, 2005; Browning et al., 2007). A técnica de clareamento caseiro 

tem sensibilidade esperada para 15 a 65% dos casos (Kwon; Swift Jr, 2014), Haywood 

(2005) estima que mais de 70% dos pacientes terão sensibilidade. 
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Encontramos em nosso estudo uma alta incidência de sensibilidade, com 

valores entre 40 a 100% dos pacientes tratados, o que está de acordo com a literatura 

descrita sobre o assunto. Não houveram desistências em decorrência da 

sensibilidade. Quarenta e sete porcento dos pacientes tiveram algum grau de 

sensibilidade durante o período de avaliação, mesmo valor encontrado por Browning 

et al. (2007) e muito próximo dos resultados de Meireles et al. (2014), com 44,5% .A 

ocorrência de sensibilidade em 50% dos pacientes do grupo placebo também está de 

acordo com os achados de Browning, que achou 56% de sensibilidade dentro do 

grupo placebo.  

Muitos autores relacionam a intensidade da sensibilidade com a concentração 

do gel utilizado (Haywood, 2005; Ontiveros et al., 2012; Carey, 2014). Quanto maior a 

concentração, maior a sensibilidade. Nossos resultados mostraram as maiores 

incidências e maiores intensidades para os clareadores baseados em peróxido de 

carbamida PC15 e PC16, respectivamente peróxido de carbamida a 15% e peróxido 

de carbamida 16%. Em valores absolutos de peróxido de hidrogênio eles seriam 

equivalentes a aproximadamente peróxido de hidrogênio 5,25% e 5,6%, o que está 

de acordo com os autores citados. O gel PC16EX é um produto experimental e não 

temos informações de outros componentes presentes na sua composição, mas 

possivelmente exista algum agente inibidor de sensibilidade como nitrato de potássio 

uma vez que os resultados de sensibilidade foram menores para ele. 

A diferença encontrada entre os produtos pode ser justificada pela 

concentração, uma vez que todas as outras variáveis possíveis (protocolo, tempo de 

aplicação, frequência) são idênticas. Uma possível limitação do estudo seria o pH. 

Produtos de uso caseiro em geral têm pH ácido para controlar a liberação do peróxido 

de hidrogênio (e pela degradação da própria uréia).  A adição de hidróxido de sódio 

causa alta produção de íons peridroxil, quando comparado com géis de baixo pH, que 

frequentemente produzem anions hidroxil. Esses géis de pH mais alto induzem menos 

sensibilidade (Kossatz et al., 2012; Montenegro-Arana et al., 2016). Nós não 

realizamos uma medição do pH previamente ao estudo para avaliar essa diferença e 

pode ter sido uma limitação importante a ser considerada em estudos futuros. 

Nós utilizamos uma escala de 5 pontos de classificação (anexo F). A escolha 

dessa escala em detrimento de uma escala VAS convencional foi devido ao seu uso 
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corrente nos artigos mais recentes sobre o assunto (Cardoso et al., 2010; Meireles et 

al., 2014; Correa et al., 2016, Rezende et al., 2016; Montenegro-Arana et al., 2016; 

Kose et al., 2016) e pela experiência observada com o primeiro piloto do estudo, onde 

os pacientes comumente relatavam dores muito piores na segunda semana e 

anotavam na escala valores inferiores, confundindo os resultados. Uma escala 

numérica e controlada diariamente mostrou ser mais efetiva para mapear os 

momentos específicos da sensibilidade. 

A causa da sensibilidade dentária parece ser multi-fatorial e ainda permanece 

sem uma explicação clara, mas parece estar principalmente atrelada à permeabilidade 

do esmalte e da dentina às moléculas de Peróxido de hidrogênio. (Montenegro-Arana 

et al., 2016). Este causa injúria às fibrilas nervosas nos túbulos dentinários causando 

uma pulpite reversível (Cardoso et al., 2010). 

Quando o peróxido está em contato com a estrutura dentária, ocorre 

denaturação protéica, promovendo a perda de esmalte e substância da matriz 

dentinária, aumentando a porosidade e facilitando a permeabilidade do peróxido à 

polpa (Montenegro-Arana et al., 2016). 

De acordo com Carey (2014), a intensidade desses efeitos colaterais está 

diretamente relacionada com a concentração do peróxido na composição do gel, 

duração do tratamento e o restante da composição do gel como espessantes e 

veículos. Ela é também a principal razão que leva os pacientes a não concluírem a 

terapia clareadora (Haywood, 2005), e 14% dos pacientes simplesmente abandona a 

terapia por não tolerar a dor (Schulte et al., 1994) . Apesar disso a dor ou desconforto 

causados por clareamento em geral são transitórios e moderados, com uma 

quantidade menor de casos de dor severa e irritante (Meireles et al., 2014; Moosavi 

et al., 2016).  

Leonard et al. (2002) investigaram que a sensibilidade tem um padrão de 

crescimento nos primeiros 14 dias da terapia, o que coincide com nossos resultados. 

Os resultados apresentados aqui mostram que a sensibilidade tem valores 

equivalentes na segunda e terceira semana, entre 14 e 21 dias de terapia. Infelizmente 

não estendemos o prazo de acompanhamento da sensibilidade para além do período 

de uso do gel clareador uma vez que é um efeito clinicamente comprovado e 
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documentado que a mesma geralmente desaparece após 48 horas do encerramento 

da terapia clareadora (Paula et al., 2013).  

De acordo com Haywood e Heymann (1989) a sensibilidade dentária pode ser 

atribuída à difusão livre e independe do pH da solução. Como já é sabido, os radicais 

liberados na quebra do peróxido de hidrogênio caminham livremente através do 

esmalte e da dentina, devido ao seu baixo peso molecular. Fugaro et al. (2004) indicou 

em seus trabalhos com dentes extraídos com finalidade ortodôntica que após o uso 

de peróxido de carbamida 10% com moldeiras, pacientes apresentaram mudanças 

histológicas em suas polpas. Essas alterações tendem a ser resolvidas duas semanas 

pós tratamento.  

Um outro fator a ser considerado é que a limitação dos critérios de inclusão à 

restaurações limitava-se a dentes anteriores. Pacientes poderiam ter restaurações em 

dentes posteriores que poderiam sofrer infiltração do gel e causar exacerbação dos 

fatores ligados à sensibilidade pela penetração potencializada dos agentes 

clareadores na dentina, uma vez que dentes com restaurações apresentam 

sensibilidade maior do que sadios (Bonafé et al., 2013). 

Entretanto, limitar a pesquisa somente a pessoas sem restaurações seria 

extremamente difícil e ainda diferente do que encontraríamos na realidade clínica 

brasileira. A idade não parece estar relacionada com o risco de sensibilidade dentária, 

ou seja a sensibilidade não diminui com a idade, porém quanto mais escuro o dente, 

menor a incidência de sensibilidade. Isso possivelmente se deve ao fato de que dentes 

escuros possuem um alto grau de conteúdo orgânico no esmalte e dentina, que 

reteriam o peróxido de hidrogênio e seus produtos, fazendo com que menos 

moléculas de peróxido alcançassem o tecido pulpar (Rezende et al., 2016b).  

É curioso perceber que mesmo o gel placebo causou sensibilidade em alguns 

pacientes. Isso já foi reportado em estudos anteriores (Leonard et al., 2002; Tay et al., 

2009). Fatores como o baixo limiar de dor do paciente podem estar relacionados 

(Moosavi et al., 2016), mas é bastante provável que os espessantes utilizados nos 

géis clareadores, carbopol e glicerina, que aumentam a aderência do gel clareador à 

superfície do esmalte e diminuem a liberação do peróxido de hidrogênio na tentativa 

de tornar o gel efetivo por mais tempo, também colaborem para a sensibilidade 

estimulando as fibrilas nervosas (Kwon et al., 2015).  



90 
 

 

Uma outra limitação do estudo foi a de que não consideramos a irritação 

gengival como uma variável para o estudo. A irritação gengival pode ser confundida 

com sensibilidade dental e vice versa (Li , 2011). Apesar das explicações sobre a 

diferença ao paciente, talvez acrescentar um cartão de acompanhamento da 

existência e da severidade da irritação gengival, que foi relatada por alguns pacientes, 

permitiria novos e interessantes dados para o nosso estudo e para a literatura.  

Nossos resultados mostraram também que a intensidade da sensibilidade 

aumentava com o tempo. Isso pode ser causado pelo aumento da permeabilidade dos 

tecidos dentários (Nishida et al, 2013; Meireles et al., 2014)  à passagem do peróxido  

e a diminuição dos cromóforos presentes na estrutura íntima dentária. Uma vez que 

os cromóforos vão sendo consumidos, mais radicais derivados do peróxido de 

hidrogênio continuam seu trajeto em direção a polpa causando a sensibilidade.  

Não houve correlação entre sensibilidade e efetividade clareadora, porém 

Alomari e Daraaa et al. (2010), alegam que os pacientes estão dispostos a tolerar 

graus moderados de sensibilidade para alcançar a satisfação desejada.  

A sensibilidade continua como um obstáculo à adesão completa do paciente à 

terapia clareadora, mas opções como o uso de laser de baixa potência  ou 

dessensibilizantes à base de nitrato de potássio, que não intereferem nos resultados 

da terapia, mas conseguem diminuir os efeitos deletérios da sensibilidade, ou o uso 

de anti-inflamatórios não-estereoidais (Mehta et al., 2013; Paula et al., 2013a; Meireles 

et al., 2014; Montenegro-Arana et al 2016; Moosavi et al., 2016) podem colaborar para 

alterar esse cenário. 

 

Sobre o estudo como um todo 

 

Estudos clínicos são de difícil realização pela complexidade do envolvimento 

de pacientes e cumprimento de períodos de acompanhamento longos o suficiente 

para que sejam relevantes para a literatura. Entretanto, nosso estudo conseguiu 

realizar em uma mesma pesquisa correlações entre eficácia clareadora, comparação 

de concentrações de peróxido de hidrogênio e carbamida, sensibilidade e um assunto 

pouco estudado, a satisfação. 
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Apesar do mecanismo do clareamento ainda não ser absolutamente 

compreendido, com teorias sobre a clivagem de cromógenos, onde o clareador entra 

na estrutura dentária, interage com as moléculas de pigmento e altera a estrutura da 

superfície dentária fazendo com que a luz reflita de maneira diferente (Kwon et al., 

2015) ou das novas teorias da oxidação da matriz colágena, que tornaria mais opaca 

a matriz da dentina (Eimar et al., 2012), o clareamento é uma terapia realizada 

diariamente nos consultórios e muito procurada pelos pacientes pelos aspectos que 

advém da sua realização. 

Ainda que a ciência ilumine muitos aspectos questionáveis dos procedimentos 

realizados nos consultórios, como por exemplo, a insistência no uso desnecessário 

de luz para clareamento, procuramos com nosso estudo clínico colaborar com a 

literatura lançado novas luzes sobre os conhecimentos já estabelecidos. 

Uma correta anamnese e exame do paciente podem indicar os caminhos 

corretos para a realização de uma terapia com grande eficiência clareadora, 

alcançando grande satisfação do paciente e com o mínimo de sensibilidade. Nem 

todas essas variáveis estão no controle do cirurgião-dentista, mas o conhecimento 

delas pode minimizar os riscos e ainda potencializar o sucesso da mesma.  

Acreditamos que a relevância do nosso estudo esteja em quebrar algumas 

afirmações empíricas sobre a terapia clareadora e acrescentar um pouco a literatura 

científica no intuito de ajudar a comunidade a diminuir as dúvidas (ou levantar novas) 

que ainda pairam sobre o clareamento dental.  

Levantamos por exemplo, o questionamento sobre a qualidade da avaliação do 

paciente frente à terapia. A comparação dos valores mostrou que o paciente é capaz 

de perceber a mudança clareadora mas ainda carece de orientação para perceber o 

completo benefício recebido pela terapia. Assim como é difícil para o clínico possuir 

um espectrofotômetro para garantir resultados precisos da mudança de cor, pacientes 

não tem escalas para fazer o controle da mudança das cores. Porém, o treinamento 

permite ao clínico um índice de acerto muito grande e a correta orientação e o controle 

fotográfico, por exemplo, pode permitir que ele consiga transmitir ao paciente todas 

as vantagens conseguidas pelo clareamento e garantir que ele alcance a satisfação 

buscada. 
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Clinicamente, muitas vezes a busca pelo sucesso da terapia clareadora muitas 

vezes se resume a estabelecer a eficácia de um ou outro gel clareador como se a 

indicação fosse a mesma para todos os pacientes. O que procuramos foi estabelecer 

uma resposta para uma pergunta muitas vezes não feita: O que é o sucesso da 

terapia? É clarear 3, 5, 8 UEC? É conseguir estabilidade ao longo do tempo?  

No caso da terapia clareadora, definimos sucesso como sendo alcançar a 

satisfação do paciente e alcançar essa satisfação nem sempre necessita de 

mudanças absurdas de UEC ou de grandes variações de cor. A satisfação está sim 

condicionada a mudança de cor mas pode também estar relacionada com outros 

fatores que ainda merecem maiores investigações.  

Nós tivemos mais de 150 pacientes rejeitados para a pesquisa pois se 

candidataram a clareamento tendo dentes mais claros que A1. Essa procura por 

dentes mais brancos pode explicar um dos resultados inesperados de nosso estudo, 

o de que nos grupos onde aconteciam as maiores mudanças de cor haviam os 

maiores aumentos de expectativa por dentes ainda mais brancos. Isso  mostra que 

não só a eficácia clareadora deve ser levada em conta, mas aspectos psicológicos do 

paciente também passarão a fazer parte dos estudos futuros das terapias estéticas. 

Fala-se no meio clínico no termo “bleachorexia”, (um paralelo com anorexia, onde o 

paciete tem uma visão distorcida de sua auto-imagem) sendo a busca incessante por 

dentes mais brancos. Não há ainda na literatura estudos científicos tratando do 

assunto, mas acreditamos que nossos achados podem ser o primeiro passo para 

atestar a existência dessa condição. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com o exposto anteriormente e dadas as limitações do estudo, 

podemos chegar às seguintes conclusões: 

 

- Os pacientes tendem a enxergar os dentes mais escuros do que 

realmente são e ter expectativas de alcançar cores mais claras, 

independente do grupo experimental. A utilização de escala pelo paciente 

aumenta a percepção da cor real. 

- A expectativa do paciente muda no decorrer da terapia. A satisfação do 

paciente aumenta com todos os grupos, inclusive o placebo no período de 

terapia. Porém ela tende a declinar no período pós terapia.  

- Em comparação ao paciente, o operador treinado tem uma capacidade 

de avaliação de cor mais próxima dos valores aferidos instrumentalmente. 

O paciente tem uma percepção mais próxima ao do operador do que do 

resultado instrumental quando orienta sua percepção com auxílio de 

escala. 

- Todos os grupos causaram sensibilidade, inclusive o placebo. Maxila e 

mandíbula tiveram incidência e valores de sensibilidade semelhantes.  

- Os clareadores à base de peróxido de carbamida tiverem as maiores 

variações de cor, sendo os mais efetivos. O acompanhamento da variação 

de cor mostrou também que tiveram a maior longevidade. 

 

  



94 
 

 

REFERÊNCIAS1 

 

 

Akarslan ZZ, Sadik B, Erten H, Karabulut E. Dental esthetic satisfaction,received and 
desired dental treatments for improvement of esthetics. Indian J Dent Res. 2009 Apr-
Jun;20(2):195-200. 
 
 
Alomari Q, Daraaa EE. A randomized clinical trial of in-office dental bleaching with or 
without light activation. J Contemp Dent Pract. 2010 Jan;11: 1-8. 
 
 
Alonso PV, Balboa CO. Comparison of the clinical efficacy and safety of carbamide 
peroxide and hydrogen peroxide in at-home bleaching gels. Quintessence Int. 2006 
Jul-Aug;37(7):551-6. 
 
 
American Dental Association.  Acceptance Program Guidelines dentist dispensed 
home-used tooth bleaching products. ADA Council os Scientific Affairs, 2006. 
Disponível em 
http://www.ada.org/~/media/ADA/Science%20and%20Research/Files/guide_home_b
leach.ashx  [Citado nov. 2015] 
 
 
American Dental Association. Tooth whitening/bleaching: treatment considerations 
for dentists and their patients ADA Council on Scientific Affairs September 2009 
(revised November 2010). Disponível em 
https://www.ada.org/~/media/ADA/About%20the%20ADA/Files/ada_house_of_deleg
ates_whitening_report.ashx [citado em 10 de janeiro de 2016] 
 
 
Bauer J, Vasilache I, Schlegel AK, Wichmann M, Eitner S. Esthetics and psyche-part 
1: assessment of the influence of patients' perceptions of body image and body 
experience on selection of existing natural tooth color. Int J Prosthodont. 2012 Jan-
Feb;25(1):36-43. 
 
 
Beall AE. Can a new smile make you look more intelligent and successful? Dent Clin 
North Am. 2007 Apr;51(2):289-97. 
 
 
Bernardon JK, Sartori N, Ballarin A, Perdigão J, Lopes GC, Baratieri LN. Clinical 
performance of vital bleaching techniques. Oper Dent. 2010 
Jan-Feb;35(1):3-10. 
 
 

                                                           
1 De acordo com estilo Vancouver. 

http://www.ada.org/~/media/ADA/Science%20and%20Research/Files/guide_home_bleach.ashx
http://www.ada.org/~/media/ADA/Science%20and%20Research/Files/guide_home_bleach.ashx
https://www.ada.org/~/media/ADA/About%20the%20ADA/Files/ada_house_of_delegates_whitening_report.ashx
https://www.ada.org/~/media/ADA/About%20the%20ADA/Files/ada_house_of_delegates_whitening_report.ashx


95 
 

 

Bernardon JK, Ferrari P, Baratieri LN, Rauber GB. Comparison of treatment time 
versus patient satisfaction in at-home and in-office tooth bleaching therapy. J 
Prosthet Dent. 2015 Dec;114(6):826-30.  
 
 
Bernardon JK, Vieira Martins M, Branco Rauber G, Monteiro Junior S, Baratieri LN. 
Clinical evaluation of different desensitizing agents in home-bleaching gels. J 
Prosthet Dent. 2016 Jun;115(6):692-6 
 
 
Bonafé E, Bacovis CL, Iensen S, Loguercio AD, Reis A, Kossatz S. Tooth sensivity 
and efficacy of in-office bleaching in restored teeth. J Dent.  2013 Apr; 41(4):  363-9. 
 
 
Bonafé E, Loguercio AD, Reis A, Kossatz S. Effectiveness of a desensitizing agent 
before in-office tooth bleaching in restored teeth. Clin Oral Investig. 2014 
Apr;18(3):839-45. 
 
 
Bosch JJ, Coops JC. Tooth Color and reflectance as related to light scattering and 
enamel hardness. J Dent Res. 1995 Jan 74(1):374-80. 
 
 
Braun A, Jepsen S, Krause F. Spectrophotometric and visual evaluation of vitaltooth 
bleaching employing different carbamide peroxide concentrations. Dent Mater. 2007 
Feb;23(2):165-9. 
 
 
Browning WD, Blalock JS, Frazier KB, Downey MC, Myers ML. Duration and timing 
of sensitivity related to bleaching. J Esthet Restor Dent 2007;19:256-64; discussion 
264. 
 
 
Cardoso PC, Reis A, Loguercio A, Vieira LC, Baratieri LN. Clinical effectiveness and 
tooth sensitivity associated with different bleaching times for a 10 percent carbamide 
peroxide gel. J Am Dent Assoc. 2010 Oct;141(10):1213-20. 
 
 
Carey CM. Tooth whitening: what we know. J Evid Base Dent Pract 2014 Jun; 14 
Suppl: 70-6. 
 
 
Charakorn P, Cabanilla LL, Wagner WC, Foong WC, Shaheen J, Pregitzer R, 
Schneider D. The effect of preoperative ibuprofen on tooth sensitivity caused by  
in-office bleaching. Oper Dent. 2009 Mar-Apr;34(2):131-5. 
 
 
 
Chu SJ, Trushkowsky RD, Paravina RD. Dental color matching instruments and 
systems. Review of clinical and research aspects. J Dent. 2010;38 Suppl 2:e2-16. 



96 
 

 

Correa AC, Santana TR, Nahsan FP, Loguercio AD, Faria-E-Silva AL. The impact of 
a customized tray on in-office bleaching tooth sensitivity: a randomized clinical trial. 
Oper Dent. 2016 Jan-Feb;41(1):15-22. doi: 10.2341/15-029-C. Epub 2015 Aug 5. 
 
 
D'Arce MB, Lima DA, Aguiar FH, Bertoldo CE, Ambrosano GM, Lovadino JR. 
Effectiveness of dental bleaching in depth after using different bleaching 
agents. J Clin Exp Dent. 2013 Apr 1;5(2):e100-7. 
 
 
Della Bona A, Barrett AA, Rosa V, Pinzetta C. Visual and instrumental agreement in 
dental shade selection: three distinct observer populations and shade matching 
protocols. Dent Mater. 2009 Feb;25(2):276-81. 
 
 
de Geus JL, Wambier LM, Kossatz S, Loguercio AD, Reis A. At-home vs In-office 
Bleaching: A Systematic Review and Meta-analysis. Oper Dent. 2016 
Jul-Aug;41(4):341-56. Epub 2016 Apr 5. 
 
 
de Paula EA, Nava JA, Rosso C, Benazzi CM, Fernandes KT, Kossatz S, Loguercio 
AD, Reis A. In-office bleaching with a two- and seven-day intervals between clinical 
sessions: A randomized clinical trial on tooth sensitivity. J Dent. 2015 Apr;43(4):424-
9. 
 
 
Eimar H, Siciliano R, Abdallah MN, Nader AS, Amin WM, Martinez PP, Celemin A, 
Cerruti M, Minimi F. Hydrogen Peroxide whitens teeth by oxidizing the organic 
structure. J Dent. 2012 Dec; 40 Suppl 2:e25-33 . 
 
 
Francci C, Marson FC. Briso ALF, Gomes MN: Clareamento Dental – técnicas e 
conceitos atuais. Rev Assoc Paul Cir Dent. 2010; 64(1):7-89. 
 
 
Fugaro JO, Nordahl I, Fugaro OJ, Matis BA, Mjör IA. Pulp reaction to vital 
bleaching. Oper Dent. 2004 Jul-Aug;29(4):363-8. 
 
 
Ghinea R, Perez MM, Herrera LJ, Rivas MJ, Yebra A, Paravina RD. Color difference 
thresholds in dental ceramics. J Dent. 2010;38 Suppl 2: e57-e64. 
 
 
Gökay O, Yilmaz F, Akin S, Tunçbìlek M, Ertan R. Penetration of the pulp chamber 
by bleaching agents in teeth restored with various restorative materials. J Endod. 
2000 Feb;26(2):92-4. 
 
 



97 
 

 

Grosofsky A, Adkins S, Bastholm R, Meyer L, Krueger L, Meyer J, Torma P. Tooth 
color: effects on judgments of attractiveness and age. Percept Mot Skills. 2003 
Feb;96(1):43-8. 
 
 
Haddad HJ, Jakstat HA, Arnetzl G, Borbely J, Vichi A, Dumfahrt H, Renault P, 
Corcodel N, Pohlen B, Marada G, de Parga JA, Reshad M, Klinke TU, Hannak WB, 
Paravina RD. Does gender and experience influence shade matching quality? J 
Dent. 2009;37 Suppl 1:e40-4. doi: 10.1016/j.jdent.2009.05.012. 
 
 
Haywood VB. Nightguard vital bleaching: current concepts and research. J Am 
Dent Assoc. 1997 Apr;128 Suppl:19S-25S. 
 
 
Haywood VB. Treating sensitivity during tooth whitening. Compend Contin Educ 
Dent. 2005 Sep;26(9 Suppl 3):11-20. Review. 
 
 
Haywood VB, Heymann HO. Nightguard vital bleaching. Quintessence Int. 1989 
Mar;20(3):173-6. 
 
 
Hassel AJ, Koke U, Schmitter M, Beck J, Rammelsberg P. Clinical effect of 
different shade guide systems on the tooth shades of ceramic-veneered 
restorations. Int J Prosthodont. 2005 Sep-Oct;18(5):422-6. 
 
 
Ishikawa-Nagai, S. Terui T, Ishibashi K, Weber HP, Ferguson M. Prediction of Optical 
Efficacy of Vital Tooth Bleaching Using Regression Analysis. Color Res Appl.  2004; 
29(5):390-4. 
 
 
Joiner A. Tooth colour: a review of the literature. J Dent. 2004 32(Suppl 1):3-12. 
 
 
Joiner A. The bleaching of teeth: a review of the literature. J Dent. 2006 
Aug;34(7):412-9. Epub 2006 Mar 29. 
 
 
Kershaw S, Newton JT, Williams DM. The influence of tooth colour on theperceptions 
of personal characteristics among female dental patients: comparisons of 
unmodified, decayed and 'whitened' teeth. Br Dent J. 2008 Mar 8;204(5):E9. 
 
 
Khashayar G, Bain PA, Salari S, Dozic A, Kleverlaan CJ, Feilzer AJ. 
Perceptibility and acceptability thresholds for colour differences in dentistry.  
J Dent. 2014 Jun;42(6):637-44. 
 



98 
 

 

Kim MH, Kim RJ, Lee WC, Lee IB. Evaluation of dentin tubule occlusion after laser 
irradiation and desensitizing agent application. Am J Dent. 2015 Oct;28(5):303-8. 
 
 
Kim-Pusateri S, Brewer JD, Davis EL, Wee AG. Reliability and accuracy of four  
dental shade-matching devices. J Prosthet Dent. 2009 Mar;101(3):193-9. 
 
 
Koletsi D, Fleming PS, Seehra J, Bagos PG, Pandis N. Are sample sizes clear and 
justified in RCTs published in dental journals? PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e85949 
 
 
Kose C, Calixto AL, Bauer JRO, Reis A, Loguercio AD. Comparison of the effect of 
in-office bleaching times on whitening and tooth sensitivity: A single blind, 
randomized clinical trial. Oper Dent. 2016, Mar-Apr; 41(1):138-45. 
 
 
Kossatz S, Martins G, Loguercio AD, Reis A. Tooth sensitivity and bleaching 
effectiveness associated with use of a calcium-containing in-office bleaching gel. J 
Am Dent Assoc. 2012 Dec; 143(12)e81-e87. 
 
 
Kwon SR, Swift EJ Jr. Critical appraisal. In-office tooth whitening: pulpal  effects and 
tooth sensitivity issues. J Esthet Restor Dent. 2014 Sep-Oct;26(5):353-8 
 
 
Kwon SR, Wertz PW. Review of the mechanism of tooth bleaching. J Esthet Restor 
Dent 2015 Sep-Oct;27(5):240-57 
 
 
Kwon SR, Wertz PW, Dawson DV, Cobb DS, Denehy G. The relationship of 
hydrogen peroxide exposure protocol to bleaching efficacy. Oper Dent. 2013 
Mar-Apr;38(2):177-85. 
 
 
Lee YK, Yu B, Lim JI, Lim HN. Perceived color shift of a shade guide accordingto the 
change of illuminant. J Prosthet Dent. 2011 Feb;105(2):91-9. 
 
 
Leonard RH Jr, Garland GE, Eagle JC, Caplan DJ. Safety issues when using a 16% 
carbamide peroxide whitening solution. J Esthet Restor Dent. 2002;14(6):358-67. 
 
 
Leonard RH Jr, Smith LR, Garland GE, Tiwana KK, Zaidel LA, Pugh G Jr, Lin NC. 
Evaluation of side effects and patients' perceptions during tooth bleaching. J Esthet 
Restor Dent. 2007;19(6):355-64; discussion 365-6. 
 
 
Li Y. Safety controversies in tooth bleaching. Dent Clin North Am. 2011 
Apr;55(2):255-63, viii. 



99 
 

 

Luque-Martinez I, Reis A, Schroeder M, Muñoz MA, Loguercio AD, Masterson D, 
Maia LC. Comparison of efficacy of tray-delivered carbamide and hydrogen peroxide 
for at-home bleaching: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 
2016 Jun 11. [Epub ahead of print] 
 
 
Ma X, Li R, Sa Y. Separate contribution of enamel and d bleachingentine to overall 
tooth colour change in tooth bleaching. J Dent. 2011Nov.;39(11):379-45. 
 
 
Markowitz K. Pretty painful: why does tooth bleaching hurt? Med Hypotheses. 
2010 May;74(5):835-40. 
 
 
Marson FC, Sensi LG, Vieira LC, Araújo E. Clinical evaluation of in-office dental 
bleaching treatments with and without the use of light-activation sources. Oper Dent. 
2008 Jan-Feb;33(1):15-22. 
 
 
Martin J, Rivas V, Vildósola P, Moncada L, Oliveira Junior OB, Saad JR,Fernandez 
E, Moncada G. Personality Style in Patients Looking for Tooth Bleaching and Its 
Correlation with Treatment Satisfaction. Braz Dent J. 2016 Feb;27(1):60-5. 
 
 
Matis BA, Cochran MA, Wang G, Eckert GJ. A clinical evaluation of two 
in-office bleaching regimens with and without tray bleaching. Oper Dent. 2009 Mar-
Apr;34(2):142-9. 
 
 
Meireles SS, Santos IS, Bona AD, Demarco FF. A double-blind randomized 
clinical trial of two carbamide peroxide tooth bleaching agents: 2-year 
follow-up. J Dent. 2010 Dec;38(12):956-63. 
 
 
Meireles SS, Goettems ML, Dantas RVFD, Bona AD, Santos IS, Demarco FF. 
Changes in oral health related quality of life after dental bleaching in a double-blind 
randomized clinical trial. J Dent. 2014: Fab; 42(2):114-121 
 
 
McCarney R, Warner J, Iliffe S, van Haselen R, Griffin M, Fisher P. The Hawthorne 
Effect: a randomized, controlled trial. BMC Med Res Methodol. 2007 Jul;7:30. 
 
 
Mehta D, Venkata S, Naganath M, LingaReddy U, Ishihata H, Finger WJ. Clinical trial 
of tooth desensitization prior to in-office bleaching. Eur J Oral Sci. 2013 
Oct;121(5):477-81. 
 
 
  



100 
 

 

Mehta D, Gowda VS, Santosh A, Finger WJ, Sasaki K. Randomized controlled 
clinical trial on the efficacy of dentin desensitizing agents. Acta Odontol 
Scand. 2014 Nov;72(8):936-41. Epub 2014 Jun 9 
 
 
Moghadam FV, Majidinia S, Chasteen J, Ghavamnasiri M. The degree of color 
change, rebound effect and sensitivity of bleached teeth associated with at-home and 
power bleaching techniques: A randomized clinical trial. Eur J Dent. 2013 
Oct;7(4):405-11. 
 
 
Montenegro-Arana A, Arana-Gordillo LA, Farana D, Davila-Sanchez A, Jadad E, 
Coelho U, Gomes O, Loguercio AD. Randomized Double-blind Clinical Trial of 
Bleaching Products in Patients Wearing Orthodontic Devices. Oper Dent. 2016 
Jul-Aug;41(4):379-87. 
 
 
Moosavi J, Arjmand N, Ahrari F, Zakeri M, Maleknejad F. Effect of low-level laser 
therapy on tooth sensitivity induced by in-office bleaching. Laser Med Sci. 2016 
May;31(4)713-9 
 
 
Nakhaei M, Ghanbarzadeh J, Keyvanloo S, Alavi S, Jafarzadeh H. Shade matching 
performance of dental students with three various lighting conditions. Journal of 
Contemp Dent Pract. 2013Jan.14(1):100-103 
 
 
Nathoo S, Stewart B, Petrone ME, Chaknis P, Zhang YP, DeVizio W, Volpe AR. 
Comparative clinical investigation of the tooth whitening efficacy of two tooth 
whitening gels. J Clin Dent. 2003;14(3):64-9 
 
 
Niaz MO, Naseem M, Elcock C. Ethnicity and perception of dental shade esthetics. 
Int J Esthet Dent. 2015 Summer;10(2):286-98. 
 
Nishida AC. Análise da permeação de H2O2 amelodentinária através de métodos 
eletroquímicos. [Dissertação de mestrado]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia 2013 
 
 
Okubo SR, Kanawati A, Richards MW, Childress S. Evaluation of visual and 
instrument shade matching. J Prosthet Dent. 1998 Dec;80(6):642-8 
  



101 
 

 

Ontiveros JC, Eldiwany MS, Paravina R. Clinical effectiveness and sensitivity  
with overnight use of 22% carbamide peroxide gel. J Dent. 2012 Dec;40 Suppl 
2:e17-24. 
 
 
Paul S, Peter A, Pietrobon N, Hammerle CHF. Visual and spectrophotometric shade 
analysis of human teeth. J Dent Res. 2002 Aug;81(8):578-82. 
 
 
Paula EA, Loguercio AD, Fernandes D, Kossatz S, Reis A. Perioperative use of an 
anti-inflammatory drug on tooth sensitivity caused by in-office bleaching:a 
randomized, triple-blind clinical trial. Clin Oral Investig. 2013a Dec;17(9):2091-7. 
 
 
Paula EA, Kossatz S, Fernandes D, Loguercio A, Reis A. The effect of preoperative 
ibuprofen use on tooth sensitivity caused by in-office bleaching. Operative Dentistry 
2013b; 36(6)601-8 
 
 
Paravina RD, Johnston WM, Powers JM. New shade guide for evaluation of tooth 
whitening--colorimetric study. J Esthet Restor Dent. 2007;19(5):276-83; 
 
 
Paravina RD. Performance assessment of dental shade guides. J Dent. 2009;37 
Suppl 1:e15-20. 
 
 
Paravina RD. New shade guide for tooth whitening monitoring: visual assessment. J 
Prosthet Dent. 2008 Mar;99(3):178-84. 
 
 
Pecho OE, Ghinea R, Alessandretti R, Pérez MM, Della Bona A. Visual and 
instrumental shade matching using CIELAB and CIEDE2000 color difference 
formulas. Dent Mater. 2016 Jan;32(1):82-92. 
 
 
Pinto MM, de Godoy CH, Bortoletto CC, Olivan SR, Motta LJ, Altavista OM, Lumi K, 
Sobral AP, Bussadori SK. Tooth whitening with hydrogen peroxide in adolescents: 
study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2014 Oct 14;15:395. 
 
 
Qualtrough AJ, Burke FJ. A look at dental esthetics. Quintessence Int. 1994 
Jan;25(1):7-14. Review. 
 
 
Reis A, Tay LY, Herrera DR, Kossatz S, Loguercio AD. Clinical effects of prolonged 
application time of an in-office bleaching gel. Oper Dent. 2011 Nov-Dec;36(6):590-6. 
 
 



102 
 

 

Reis A, Kossatz S, Martins GC, Loguercio AD. Efficacy of and effect on tooth 
sensitivity of in-office bleaching gel concentrations: a randomized clinical trial. Oper 
Dent. 2013 Jul-Aug;38(4):386-93. 
 
 
Rezende M, Loguercio AD, Kossatz S, Reis A. Predictive factors on the efficacy and 
risk/intensity of tooth sensitivity of dental bleaching: A multi regression and logistic 
analysis. J Dent. 2016a Feb;45:1-6. 
 
 
Rezende M, Ferri L, Kossatz S, Loguercio AD, Reis A. Combined bleaching 
technique using low and high hydrogen peroxide in-office bleaching gel. Oper Dent. 
2016b Jul-Aug;41(4):388-96. 
 
 
Sabherwal RS, Gonzalez J, Naini FB. Assessing the influence of skin color and tooth 
shade value on perceived smile attractiveness. J Am Dent Assoc. 2009 
Jun;140(6):696-705. 
 
 
Samorodnitzky-Naveh GR, Geiger SB, Levin L. Patients' satisfaction with dental 
esthetics. J Am Dent Assoc. 2007 Jun;138(6):805-8. 
 
 
Samorodnitzky-Naveh GR, Grossman Y, Bachner YG, Levin L. Patients' self-
perception of tooth shade in relation to professionally objective evaluation. 
Quintessence Int. 2010 May;41(5):e80-3. 
 
 
Schwabacher WB, Goodkind RJ. Three-dimensional color coordinates of natural 
teeth compared with three shade guides. J Prosthet Dent. 1990 Oct;64(4):425-31. 
 
 
Schulte JR, Morrissette DB, Gasior EJ, Czajewski MV. The effects of bleaching 
application time on the dental pulp. J Am Dent Assoc. 1994 Oct;125(10):1330-5 
 
 
Soares DG, Basso FG, Pontes EC, Garcia Lda F, Hebling J, de Souza Costa 
CA.Effective tooth-bleaching protocols capable of reducing H(2)O(2) diffusion 
through enamel and dentine. J Dent. 2014 Mar;42(3):351-8. 
 
 
Tay LY, Kose C, Loguercio AD, Reis A. Assessing the effect of a desensitizing agent 
used before in-office tooth bleaching. J Am Dent Assoc. 2009 Oct;140(10):1245-51. 
  



103 
 

 

Tin-Oo MM, Saddki N, Hassan N. Factors influencing patient satisfaction with dental 
appearance and treatments they desire to improve aesthetics. BMC Oral Health. 
2011 Feb 23;11:6. 
 
 
Van der Geld P, Oosterveld P, Van Heck G, Kuijpers-Jagtman AM. Smile 
attractiveness. Self-perception and influence on personality. Angle Orthod. 2007 
Sep;77(5):759-65. 
 
 
Yap AU, Sim CP, Loh WL, Teo JH. Human-eye versus computerized color matching. 
Oper Dent. 1999 Nov-Dec;24(6):358-63. 
 
 
Zhao K, Zong L, Zhang Q, Att W. Clinical comparison between two bleaching 
techniques: a 180-day follow-up study. Quintessence Int. 2013;44(8):601-7. 
  



104 
 

 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO B - Autorização do uso do consultório do departamento 
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
1.Título da pesquisa: 

Análise da percepção e satisfação da cor dos dentes de pacientes submetidos a clareamento dental, 

estudo clínico randomizado, duplo-cego. 

As informações abaixo visam esclarecer e pedir a sua participação voluntária neste estudo. 

 
2. Esclarecimentos sobre o problema e Objetivos da pesquisa 

 
O clareamento dental é um procedimento estético seguro e consolidado na odontologia. Entretanto, os 

resultados nem sempre alcançam as expectativas do dentista ou dos pacientes. Entender as expectativas e a 
previsibilidade dos resultados, pode tornar o procedimento mais rápido, econômico e efetivo. O objetivo do estudo 
é relacionar a visão que o paciente tem da cor dos seus próprios dentes e o grau de satisfação alcançado pelo 
procedimento clareador, analisando a diferença da resposta da mudança de cor dos dentes de maneira objetiva e 
subjetiva. 

 
3. Procedimentos da pesquisa 

 Após sua concordância em participar neste estudo e o preenchimento deste Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, (é essencial que preencha todos os dados pessoais solicitados) o pesquisador responsável 
realizará limpeza dos seus dentes, moldagem, fotografias e lhe fornecerá o produto clareador e a moldeira para 
que o procedimento seja realizado. Em todas as suas consultas de retorno, (9 estimadas no total) você responderá 
um questionário e terá a cor dos dentes avaliada pelo pesquisador. Você também fará uma auto-avaliação da cor 
dos seus dentes através da comparação com uma escala pré-fabricada. Ao aceitar participar da pesquisa você 
assume um compromisso de comparecer às consultas de retorno nas datas estabelecidas. 
 
4. Benefícios com sua participação 

 Você receberá sem nenhum ônus o tratamento clareador. Após a tabulação e publicação dos dados, os 
pesquisadores se responsabilizam a transmitir os resultados à comunidade científica e acadêmica. 
 
5. Dados confidenciais 

As informações obtidas não serão utilizadas para divulgar sua identidade, e são consideradas 
confidenciais. O pesquisador pode utilizar os dados para outros estudos, entretanto, sua identidade sempre será 
mantida confidencial. 
6. Dúvidas e esclarecimentos 

Em qualquer momento durante o andamento da pesquisa, dúvidas poderão ser eliminadas pelo 
pesquisador responsável, o Cirurgião-Dentista Alexander Cassandri Nishida, encontrado no telefone 991488136 e 
no e-mail Nishida@usp.br Você poderá retirar o consentimento sem ter qualquer prejuízo. 

 
7. Não haverá ajuda financeira aos participantes. 
8. Dúvidas referentes à Ética em Pesquisa 
 

Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Odontologia (Av. Lineu Prestes 2227, CEP: 05508-000 - São Paulo - SP ou pelo e-mail: 
cep@fo.usp.br) 

Após ler estas informações e de ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas pelo pesquisador, 
concordo em participar de forma voluntária neste estudo. 

_____________________________________ 
Alexander Nishida – Pesquisador Responsável 

 
São Paulo, _____ de _____________________ de 20__ 

 
_________________________________________   _____________________________________ 
Nome por extenso     Assinatura 
 
__________________________________________ ______________________________________         
Documento de identificação           Telefones para contato 
 
_______________________________________________________ 
E-mail 
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ANEXO D - Ficha de participação na pesquisa sobre clareamento dentário 

NOME___________________________________________________________ 

Data:_______/________/__________ 

As informações desse questionário visam a avaliação do seu quadro atual e da 

evolução do seu tratamento. É muito importante que você seja 100% sincero em todas 

as suas respostas. Não há respostas certas ou erradas. Você não será julgado por 

suas respostas. Nenhuma delas deve ser deixada em branco. 

Melhor horário para os retornos: Manhã (   )  Tarde (     )  Noite (      ) 

Dados de cadastro: 

Nome:______________________________________________________________________ 

RG:____________________________________ CPF__________________________________ 

Idade:____________ E-mail:_____________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________ 

CEP: ___________________________ Bairro________________________________________ 

Local de Nascimento __________________________________________________________ 

Telefone:  (      ) __________________________/ ____________________________________ 

Data de nascimento________/_________/_______Profissão:___________________________ 

Você é daltônico? (Pessoa que não vê diferença entre  verde e vermelho)Sim (    )Não (    ) 

Você é fumante? Sim (    )Não (    )  Já fumou? Sim (    )Não (    ) Quanto tempo ______________ 

Há quanto tempo parou? ___________________ Quantos cigarros fumava/dia _____________ 

Quantas vezes escova os dentes por dia? ____________ 

Usa fio dental? Sim (    )Não (    ) Quantas vezes por dia? ______________ 

Usa enxaguatórios bucais? Sim (    )Não (    ) Quantas vezes por dia? ________________ 

Já fez clareamento de algum tipo? ( nessa pergunta incluem-se clareamento de consultório, laser,  

caseiro, fitas clareadoras)  Sim (    )Não (    ) Que tipo: ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Você tem sensibilidade dentária? Sim (    )Não (    ) 

Em que região?_________________________________________  

Em que situação: (tomando gelado, comendo doces)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Já usou aparelho ortodôntico? Sim (    )Não (    ) Quanto tempo? _________________________ 

Pretende colocar aparelho nos próximos 6 meses? ____________________________________ 

Você tem apertamento dos dentes ou range enquanto dorme? Sim (    )Não (    ) 
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Usa placa de mordida noturna? Sim (    )Não (    ) 

Há quanto tempo realizou o último tratamento odontológico? __________________________ 

Qual sua regularidade de visitas ao dentistas? _______________________________________ 

Já usou cremes dentais clareadores? Sim (    )Não (    )  Está usando nesse momento? Sim (    ) Não (    

) 

Está gravida? Sim (    )Não (    ) 

Usa algum tipo de medicamento com frequência? (      ) SIM    (      ) NÃO    Se sim, qual(is)_____ 

_____________________________________________________________________________ 

Usa drogas? (      ) SIM    (      ) NÃO  Quais? 

_____________________________________________________________________________ 

Você ingere álcool? (      ) SIM    (      ) NÃO Com que frequência? ________________________ 

Sofre de alguma doença? Sim (    )Não (    ) 

 Qual (quais): __________________________________________________________________ 

Suas gengivas sangram? Sim (    )Não (    ) 

Há retenção de alimento entre os dentes? 

Você trabalha? ( Considere qualquer coisa que lhe dê renda trabalho, incluindo pós-graduação) 

Sim (    )Não (    ) Qual sua ocupação? ______________________________________________ 

Há quanto tempo? ________________________________ 

Qual a sua renda média mensal? 

(     ) Não estou trabalhando 

(     ) Até 1 salário mínimo 

(     ) De 1 até 5 salários mínimos 

(    ) De 6 a 10 salários mínimos  

(    ) Mais de 10 salários mínimos  
 
Qual seu grau de escolaridade? 
 
(    ) Ensino Fundamental            (    )     Completo  (      ) Incompleto 
(    ) Ensino Médio                        (    )     Completo  (      ) Incompleto  
(    ) Ensino Superior Completo  (    )     Completo  (      ) Incompleto 
(    ) Pós Graduação                      (    )     Completo  (      ) Incompleto  
 
Você se considera: (   ) Branco  (    ) Amarelo (    ) Pardo  (    ) Amarelo (     ) Indígena (    ) Preto 

Estado civil:  (    )  Namorando        (  ) Solteiro        (   ) Casado           ( ) Viúvo             (  ) Separado  

Há Quanto tempo está nesse relacionamento?________ (meses/anos) 

QUESTIONÁRIO SOBRE SATISFAÇÃO: 
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1- Em relação a cor dos seus dentes (ignore tamanho, posição ou alinhamento). Qual o seu grau 

de satisfação em relação a cor dos seus dentes? 

 

2- Em relação ao seu sorriso qual o seu grau de satisfação com ele como um todo? 

Considerando tamanho dos dentes, alinhamento e formato dos dentes. 

 

 

O que mais te agrada no seu sorriso?_______________________________________________ 

 

O que mais te desagrada no seu sorriso? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Você sorri: (     ) várias vezes a dia   (       ) sorrio pouco    (       ) quase não sorrio(       ) não sorrio 

 

Você alguma vez já teve vergonha de sorrir pela cor dos seus dentes? (    ) Sim  (      ) Não 

 

Você alguma vez já teve vergonha de sorrir pela posição dos seus dentes? (    ) Sim  (      )  

Não 

 

Alguma vez já foi oferecido clareamento dentário para você? (    ) Sim  (      ) Não 

Se sim, por que decidiu realizar o clareamento? Ou não realizar?___________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Quais os motivos que o levaram a querer realizar clareamento dental? 

(    )  Satisfação pessoal 

(    )  Por ser de graça 

(    )  Rejuvenescer 

(    ) Ficar mais bonito(a) 

(    ) Meus amigos fizeram 

 

 

 

 

Muito Totalmente

Insatisfeito Satisfeito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GRAU DE SATISFAÇÃO COM A COR DOS DENTES

Muito Totalmente

Insatisfeito Satisfeito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GRAU DE SATISFAÇÃO COM A COR DOS DENTES
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ANEXO E - Instruções para o uso dos géis clareadores 

 

Você está recebendo uma seringa de gel clareador, um bico aplicador, um par de moldeiras 

(arcada superior e inferior), um estojo para guardar as moldeiras e um formulário para controle 

da sensibilidade dentária. 

- Durante o período de terapia você não deve usar nenhum produto com componentes 

clareadores (creme dental, enxaguatório, fitas ou outros géis) ou que contenha inscrições 

como “Bleaching”, “Whitening” ou semelhantes. Dê preferecia ao uso de cremes dentais com 

flúor. 

- A terapia durará 3 semanas; Cada seringa que você receber durará uma semana 

- A seringa de gel clareador deve ser guardada ao abrigo da luz e do calor. O local ideal é 

guardar dentro da geladeira, na porta onde ficam ovos. 

- A quantidade de gel a ser utilizada por dia foi pré-determinada através de marcações na 

seringa. Não deixe de usar a quantidade pré-determinada. 

- Você deve usar o gel clareador por pelo menos 4 horas, diariamente 

- Escove os dentes antes de utilizar o gel clareador. A boca bem higienizada permite um 

melhor efeito do gel clareador. 

- Coloque uma gota do tamanho de um grão de arroz dentro dos espaços correspondentes a 

cada um dos dentes dentro da moldeira. Não deixe de usar o gel em nenhum dos dentes. 

- Se por acaso o gel extravasar para fora da moldeira, limpe o excesso com uma gaze ou 

algodão. 

- Durante o uso do gel clareador, você não deve ingerir alimentos e nem água. 

- Terminado o tempo de uso do gel clareador, limpe as moldeiras com água e sabão. Não use 

creme dental. Seque as moldeiras e guarde-as no estojo plástico que você recebeu. Use fio 

dental e escove os dentes como costuma habitualmente. 

- Após a remoção da moldeira, espere pelo menos 45 minutos antes de ingerir alimentos. 

- Você não precisa limitar a sua dieta e nem deixar de consumir nada durante o período de 

clareamento. Só recomendamos que você mantenha sua higiene o mais perfeita possível. 

Quanto mais limpa, menos pigmentos disponíveis para pigmentar seus dentes novamente. 

- Logo após retirar as moldeiras, anote no formulário de sensibilidade o valor da sensibilidade 

advinda do clareamento no dia de hoje. 

- Não esqueça de levar o formulário de sensibilidade e a seringa vazia nos retornos de 

controle. 
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ANEXO F - Formulário de controle de sensibilidade 

Considere os seguintes valores para avaliação da sensibilidade: 

      

0 Sem sensibilidade 

1 Sensibilidade LEVE 

2 Sensibilidade MODERADA 

3 MUITA SENSIBILIDADE  

4 DOR INSUPORTÁVEL 
  

ARCADA SUPERIOR 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 
 Nível de 

sensibilidade               

Dia 1 2 3 4 5 6 7 
Nível de 

sensibilidade                

Dia 1 2 3 4 5 6 7 
 Nível de 

sensibilidade               

      

 
 
 
 
 
  

ARCADA INFERIOR 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 
 Nível de 

sensibilidade               

Dia 1 2 3 4 5 6 7 
Nível de 

sensibilidade                

Dia 1 2 3 4 5 6 7 
Nível de 

sensibilidade                
   


