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RESUMO 

 

 

Lopes BA. Otimização do clareamento dental utilizando processos oxidativos 
avançados (POAs) [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2016. Versão Original  

 

 

Introdução: Para o clareamento dental de consultório usa-se basicamente peróxido 

de hidrogênio (H2O2) em concentrações acima de 25%. Os processos oxidativos 

avançados, usados em engenharia, poderiam ser uma alternativa mais eficiente. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é otimizar o clareamento dental, buscando a 

melhor combinação entre diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio, 

complexos de ferro e o tempo de irradiação. Materiais e métodos: Parte 1 - foi 

realizada a otimização do clareamento utilizando corantes alimentares, buscando-se 

a melhor combinação entre H2O2, complexo de ferro e tempo de irradiação para o 

clareamento de 3 corantes alimentares (Carmim, Índigo Carmim e Verde Rápido). 

Parte 2 - foi verificada a produção de radicais hidroxila (OH•) para os diferentes 

processos clareadores por meio de espectroscopia de ressonância paramagnética 

eletrônica (EPR). Parte 3 - utilizando os resultados obtidos na parte 1, realizou-se o 

clareamento em 42 dentes humanos. Estes foram divididos em 6 grupos (n=7) de 

acordo com a formulação clareadora proposta (2 fórmulas comerciais e 4 fórmulas 

experimentais). Grupo 1 – 30% de H2O2 por 45 minutos; Grupo 2 – 25% de H2O2 + 

0,003% de gluconato ferroso (GF) + irradiação LED por 45 minutos; Grupo 3 – 10% 

de H2O2 + 0,016% de GF + irradiação LED por 45 minutos; Grupo 4 – 10% de H2O2 + 

0,016% de citrato férrico (CF) + irradiação LED por 45 minutos; Grupo 5 – 0,01% de 

H2O2 + 0,009% de GF + irradiação LED por 45 minutos; Grupo 6 – 0,01% de H2O2 + 

0,009% de CF + irradiação LED por 45 minutos. As alterações de cor foram aferidas 

utilizando escala de cor e espectrofotômetro digital. Resultados: Parte 1 - foi possível 

a obtenção de uma superfície de resposta para cada corante utilizado. O clareamento 

dos corantes Carmim e Verde Rápido se mostrou dependente da condição 

experimental, de modo que o valor ótimo para o clareamento de cada um é 

respectivamente: 10% de H2O2 + 0,016% de complexo de ferro + 45 minutos de 

irradiação e 0,01% de H2O2 + 0,009% de complexo de ferro + 35 minutos de irradiação. 



 

 

Parte 2 - foi observada a produção de radicais HO• nos diferentes processos 

avaliados. Parte 3 - na avaliação realizada com auxilio da escala de cor, a ordem 

decrescente de efeito clareador apresentado entre os grupos analisados foi: Grupos 

3 e 4 > Grupo 2 > Grupos 1, 5 e 6. Já para a análise com espectrofotômetro digital a 

ordem decrescente foi: Grupos 2, 3 e 4 > Grupos 1, 5 e 6. Conclusão: a) A 

metodologia com corantes utilizada no estudo é promissora, sendo a reação de foto-

Fenton a mais efetiva para a remoção de cor. b) Os corantes não interferiram na 

produção de radicais HO•, de modo que, esta foi dependente da presença de ferro, do 

aumento da temperatura ou da irradiação LED. c) As formulações experimentais 3 e 

4 apresentaram o melhor resultado clareador. 

 

 

Palavras-Chave: Clareamento Dentário; Corantes Alimentares; Processos Oxidativos 

Avançados; Foto-Fenton; Materiais Dentários. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Lopes BA. Optimization of tooth whitening using advanced oxidation processes 
(AOPs) [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2016. Versão Original  

 

 

Introduction: Basically, hydrogen peroxide (H2O2) in concentrations above 25% is 

used for in office tooth whitening. The advanced oxidation processes used in 

engineering could be a more efficient alternative. Objective: The objective of this work 

is to optimize tooth whitening, seeking the best combination of different concentrations 

of hydrogen peroxide, iron complexes and irradiation time. Methods: Part 1 - 

optimization of whitening using food dyes was carried out, pursuing the best 

combination of H2O2, iron complex and irradiation time for the bleaching of three food 

dyes (Carmine, Indigo Carmine and Green Fast). Part 2 - the production of hydroxyl 

radicals (OH•) for the different bleaching processes was verified by electron 

paramagnetic resonance spectroscopy (EPR). Part 3 - using the results obtained in 

part 1, whitening in 42 human teeth was carried out. These were divided into 6 groups 

(n = 7) according to the whitening formulation proposed (2 commercial formulas and 4 

experimental formulas). Group 1 - 30% H2O2 for 45 minutes; Group 2 - 25% H2O2 + 

0.003% ferrous gluconate (GF) + LED irradiation for 45 minutes; Group 3 - 10% H2O2 

+ 0.016% GF + LED irradiation for 45 minutes; Group 4 - 10% H2O2 + 0.016% ferric 

citrate (FC) + LED irradiation for 45 minutes; Group 5 to 0.01% H2O2 + 0.009% GF + 

LED irradiation for 45 minutes; Group 6 -  0.01% H2O2 + 0.009% CF + LED irradiation 

for 45 minutes. Color changes were measured using color scale and digital 

spectrophotometer. Results: Part 1 - it was possible to obtain a response surface for 

each dye used. The whitening of Carmine and Fast Green dye  showed to be 

dependent on the experimental condition, so the optimum value for the bleaching of 

each one is respectively: 10% H2O2 + 0.016% iron complex + 45 min irradiation and 

0.01% H2O2 + 0.009% iron complex + 35 minutes of irradiation. Part 2 – it was 

observed the production of OH• radicals for the different processes evaluated. Part 3 - 

the assessment carried out with the aid of the color scale, the descending order of the 

bleaching effect obtained among the groups was: Groups 3 and 4 > Group 2 > Groups 



 

 

1, 5 and 6. As for the analysis with digital spectrophotometer, the descending order 

was Groups 2, 3 and 4 > Groups 1, 5 and 6. Conclusions: a) the dyes methodology 

used in this study is promising, and the photo-Fenton reaction is more effective to 

remove color. b) The dyes do not interfere in the production of OH• radicals, which was 

dependent on the presence of iron, increased temperature or LED irradiation. c) The 

experimental formulations 3 and 4 gave the best bleaching results. 

 

 

Keywords: Dental whitening; Food dyes; Advanced Oxidation Processes; Photo-

Fenton; Dental materials. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O clareamento dental vem ganhando cada vez mais importância. Ao consultar 

a literatura entre as décadas de 1970 e 1990, o número de publicações na área era 

de 145 artigos completos. Hoje contabilizam-se aproximadamente 2000 textos, dentre 

os quais, mais de 500 foram publicados recentemente, entre 2010 e 2016 (Pubmed). 

Isto se justifica pelo fato de o clareamento dental apresentar baixo custo, ser efetivo e 

não sacrificar a estrutura dental sadia. Além disso, há uma crescente busca por parte 

dos pacientes por dentes claros, de aparência mais jovem e sadia.  

Atualmente, o processo clareador em odontologia restringe-se basicamente à 

utilização de peróxido de hidrogênio (H2O2) ou seus precursores, como o peróxido de 

carbamida ou o perborato de sódio (1). Estas substâncias já são utilizadas há mais de 

100 anos (2) e promovem bons resultados, porém ainda há espaço para melhorias, 

sendo que alternativas vêm sendo estudadas (3-6). 

Dentre elas, tem-se a utilização de altas concentrações de H2O2 (25 a 38%), 

bem como a sua associação com fontes de radiação como, por exemplo, LED e Lasers 

(7).  

Embora o aumento da concentração do H2O2 acelere o processo de 

clareamento, sendo dessa forma mais eficiente (8), o uso de fontes radiação ainda é 

muito controverso na literatura odontológica, não havendo consenso a respeito do seu 

real efeito sobre os peróxidos, ou mesmo  sobre a sua eficácia no tratamento clareador 

(9-12). 

Grande parte das pesquisas na área consistem em testes clínicos 

comparativos, utilizando peróxidos ou sua associação com fontes de radiação (13-15). 

Na maioria das vezes os estudos restringem-se apenas a mencionar que uma 

determinada fonte de luz influenciou ou não no processo de clareamento, sendo que, 

a compreensão dos fenômenos e processos químicos envolvidos não são abordados. 

Nesse sentido, é fundamental que se entenda o porquê dos resultados e 

consequentemente das reações envolvidas no processo, o que pode permitir, no 

futuro, o desenvolvimento de novos produtos, ou mesmo técnicas.  
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Num primeiro momento, talvez a resposta do que acontece durante o 

clareamento dental possa estar na engenharia química, nos chamados processos 

oxidativos avançados (POAs) (16-18). Praticamente desconhecidos na odontologia, 

estes estudam as reações de diferentes oxidantes, assim como a potencialização das 

reações químicas de oxidação. Muito possivelmente os POAs podem ser uma 

excelente estratégia para entender e aumentar a eficiência dos peróxidos durante o 

clareamento dental. 

Mais especificamente, estes processos buscam, através da combinação de 

oxidantes como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, associado à radiação 

ultravioleta ou visível, e a catalisadores como íons metálicos, a geração in situ de 

radicais hidroxila (HO•) (17), sendo estes fortes oxidantes. Estes promovem um grande 

aumento no potencial de oxidação, além de serem capazes de oxidar diversos 

compostos orgânicos, a exemplo dos corantes alimentares, apontados como um dos 

principais fatores responsáveis pelo escurecimento da estrutura dental (19, 20). 

Dessa forma, o presente trabalho aplica uma nova abordagem no clareamento 

dental, utilizando como base o estudo dos POAs, procurando, além da realização de 

diversos testes utilizando corantes alimentares e dentes humanos, otimizar o 

fenômeno oxidativo e com isto, tornar possível o aperfeiçoamento de formulações já 

conhecidas, sendo estas cientificamente embasadas e compreendidas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A presente revisão de literatura aborda o estado da arte do clareamento dental 

e apresenta possíveis alternativas para a otimização do processo oxidativo. Além 

disso, descreve conceitos importantes de engenharia química para a compreensão da 

metodologia aplicada durante o estudo. 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO DO CLAREAMENTO DENTAL 

 

 

 Desde meados do século XIX a odontologia busca materiais e técnicas que 

promovam ou possibilitem a melhora da estética através do clareamento dental (21-23). 

Inicialmente aplicado apenas em dentes desvitalizados, surge em 1848 o primeiro 

relato científico sobre clareamento, onde se utilizou o hipoclorito de cálcio como 

agente oxidante (24). Posteriormente, em 1864, esta substância foi misturada ao ácido 

acético, dando origem ao que, por muito tempo, foi creditado como sendo o melhor 

clareador para dentes não vitais, comercialmente conhecido como solução de 

Labarraque (25, 26). 

 Outras substâncias também foram utilizadas durante este período, como, por 

exemplo, o ácido oxálico, ácido sulfúrico, cianeto de potássio, peróxido de sódio, 

hipofosfato de sódio, cloreto de alumínio, peróxido de éter (Pyrozone) e dióxido de 

hidrogênio (peróxido de hidrogênio). A maioria dessas substâncias agiam como 

oxidantes (27).  

 Apesar destas primeiras publicações focarem principalmente o clareamento de 

dentes não vitais, em 1868, foram relatadas tentativas de clareamento em dentes 

vitais, utilizando-se o ácido oxálico e, posteriormente, o peróxido de éter (28). Em 1910 

é publicado o primeiro artigo onde o peróxido de hidrogênio (H2O2) foi utilizado como 

clareador (2).  

Com o passar do tempo, o H2O2 foi sendo cada vez mais usado como oxidante 

em dentes vitais e não vitais. Já em 1991, esta substância começou a ser associada 

a fontes de calor, instrumentos aquecidos, ou às fontes de luz para acelerar o 

processo clareador (26).  
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Em 1968, o ortodontista Bill Klusmier notou que seus pacientes, ao utilizarem, 

um antisséptico bucal a base de 10% de peróxido de carbamida (Gly-Oxide), com o 

auxílio de moldeiras individualizadas, tinham seus dentes clareados (29). 

Posteriormente, em 1989, Haywood e Heymann (30) descreveram este procedimento  

como técnica de “clareamento dental de moldeira”, sendo que neste mesmo ano foram 

fabricados pela empresa Omni International os primeiros géis a base de peróxido de 

carbamida, na concentração de 10% (27, 28).  

 Desde então, a indústria vem desenvolvendo diversos produtos para o 

clareamento dental como, por exemplo, géis contendo altas concentrações de 

peróxido de hidrogênio (26), diferentes fontes de luz para auxiliar no clareamento (31), 

bem como diferentes tipos de catalisadores para a melhora do resultado final (3). 

Porém, independentemente do produto utilizado, em termos de composição, 

praticamente nada mudou, sendo o peróxido de hidrogênio o principal princípio ativo 

no clareamento dental até o presente.  

Atualmente existem 3 diferentes abordagens para realizar o branqueamento, 

sendo o clareamento feito em consultório, o caseiro supervisionado e o clareamento 

caseiro não supervisionado (29, 32, 33). 

 

 

2.2 TÉCNICAS DE CLAREAMENTO DENTAL 

 

 

2.2.1 Clareamento em consultório 

 

 

O clareamento de consultório é indicado para pacientes que não disponham de 

muito tempo para o tratamento e queiram resultados rápidos, não gostem do sabor 

dos géis clareadores e apresentem qualquer desconforto ou impossibilidade em 

utilizar moldeiras como, por exemplo, pacientes que façam uso de placas de mordida 

ou contenções ortodônticas (7). 

Neste tipo de abordagem são utilizadas altas concentrações de peróxido de 

hidrogênio (25 a 40%), aplicadas diretamente sobre a superfície dental, após à 

proteção dos tecidos moles da boca e olhos do paciente. Nesta técnica o cirurgião 
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dentista tem total controle sobre o procedimento, sendo possível encerrá-lo ou repeti-

lo a qualquer momento (28). 

O efeito clareador pode ser notado na primeira sessão, porém, em alguns 

casos, mais sessões se fazem necessárias, tornando-o um procedimento mais caro 

(29, 34).  Para evitar isso, além da aplicação de peróxidos em alta concentração, alguns 

fabricantes sugerem o uso de fontes de luz (hálogena, Laser, LED) para potencializar 

o clareamento (9, 10, 31). 

 O cirurgião dentista pode também lançar mão de uma técnica combinada, onde 

após o clareamento de consultório o paciente da continuidade ao tratamento, com a 

supervisão do dentista, através do tratamento caseiro supervisionado. 

 

 

2.2.2 Clareamento caseiro supervisionado 

 

 

O clareamento caseiro supervisionado consiste na aplicação de géis 

clareadores contendo peróxido de hidrogênio (7,5 – 14%) ou peróxido de carbamida 

em baixas concentrações (10 – 22%), sendo estas substâncias aplicados nos dentes 

com o auxílio de uma moldeira individualizada, por um período mínimo de 2 semanas 

(29). As aplicações são feitas pelo próprio paciente e o mesmo deve retornar ao 

consultório periodicamente para a supervisão do cirurgião dentista (28, 35).  

A avaliação do profissional é importante para verificar se a concentração do gel, 

assim como o período de utilização pelo paciente estão surtindo efeito clareador 

esperado. Além disso, a presença de sensibilidade dental, principalmente ao frio, pode 

ser um indicativo da necessidade de mudança de conduta por parte do profissional, 

alterando tanto a concentração do peróxido quanto o número de horas de utilização 

do gel pelo paciente. 

Deve-se ainda destacar que os resultados obtidos estão diretamente 

relacionados à colaboração e adesão do paciente ao tratamento. Neste caso, a 

seleção do material que melhor se adeque às suas necessidades e à rotina se tornam 

essenciais (35). Atualmente existem produtos para uso diurno, cujas aplicações são 

realizadas por, no mínimo 15 minutos e produtos de uso noturno, onde o paciente 

dorme com a moldeira contendo o gel clareador. 
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Mais recentemente, devido à grande aceitação, difusão e efetividade das 

técnicas de clareamento dental realizadas pelos profissionais, a indústria enxergou 

um grande nicho para a criação e comercialização de produtos de baixo custo, 

vendidos em supermercados e farmácias. O uso destes produtos por parte dos 

pacientes caracteriza a chamada técnica de clareamento caseiro não supervisionado 

e constitui uma terceira forma de abordagem para o clareamento dental. 

 

 

2.2.3 Clareamento caseiro não supervisionado 

 

 

O clareamento caseiro não supervisionado consiste na aplicação de produtos 

com baixa concentração de peróxido de hidrogênio (3-6%), sem o acompanhamento 

de um cirurgião dentista. O consumidor, além de escolher o produto (marca e 

concentração de peróxido) faz a aplicação, decide quando realizar, interromper e 

repetir o tratamento (28, 36). Paralelamente a isto, surgem diversos problemas devido à 

falta de supervisão, como a sensibilidade dental e presença de queimaduras nos 

tecidos moles da mucosa oral (37). 

Nestes produtos, o H2O2 está presente  na forma de dentifrícios, enxaguatórios, 

fitas (whitening strips), pincéis (paint on), ou mesmo para a aplicação direta através 

de moldeiras pré-fabricadas (29).  

Independentemente da técnica, a escolha da melhor abordagem para a 

realização do clareamento dental deve levar em consideração a rotina do paciente, se 

o mesmo apresenta sensibilidade dentária, se há disponibilidade para uso de 

moldeiras e qual a expectativa para com o tratamento (34). Além disso, para se ter 

maior previsibilidade no tratamento deve-se conhecer e avaliar as causas da 

pigmentação presente, uma vez que algumas manchas são mais sensíveis do que 

outras ao processo clareador (38). 
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2.3 ETIOLOGIA DAS ALTERAÇÕES DE COR  

  

 

A percepção da cor consiste na resposta psicofísica da interação física de um 

objeto com uma energia luminosa, no intervalo do espectro eletromagnético entre 400 

a 700 nm (39),  

A coloração dental é um fenômeno complexo, sendo resultado principalmente 

do volume de absorção da luz por parte dos cromógenos (compostos que apresentem 

cor) presentes na estrutura dental, seguido pela luz que consegue atravessar ou ser 

refletida pela superfície irregular do dente até chegar aos olhos do observador (21, 40-

42). 

Os cromógenos, a exemplo dos corantes alimentares, são compostos 

orgânicos que apresentam em sua estrutura química grupos funcionais denominados 

cromóforos, como por exemplo, o grupo carboxila, aldeído, amino, haletos, dissulfeto, 

éster, éter, nitro, nitroso, tiocarbonila, tioeter e tiol. Estes grupos são caracterizados 

por apresentarem duplas ligações e absorção de energia eletromagnética na região 

do ultravioleta. Porém quando essas instaurações se apresentam conjugadas a outros 

grupos insaturados, a absorção de luz por essa molécula é deslocada para a região 

visível do espectro eletromagnético, gerando dessa forma cor para o composto em 

que estão presentes (19, 20).  

A coloração dental é classificada de duas maneiras, dependendo da origem e 

localização dos cromógenos, podendo ser extrínseca ou intrínseca ao dente (34, 36).  

 

 

2.3.1 Coloração extrínseca: 

 

 

A coloração extrínseca ocorre pela deposição de cromógenos na superfície da 

estrutura dental. Pode ser direta, pelo consumo de chás, cafés, vinhos, tabaco e 

alimentos que contenham corantes (42-44), ou indireta, sendo associada ao consumo 

de antissépticos catiônicos e sais metálicos que ao se combinarem com outros 

elementos químicos causam a pigmentação (34, 42). 

A atração de diferentes compostos ou materiais para a superfície dental 

desempenha um papel importante na deposição de pigmentações extrínsecas, uma 
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vez que estas interações permitem que o cromógeno se deposite na superfície dental. 

Estas podem ocorrer através de forças de Van Der Waals ou interações eletrostáticas, 

agindo por longos períodos, ou mesmo através de forças dipolo, efeitos hidrofóbicos 

e ligações de hidrogênio que agem por curtos períodos de tempo (42, 43). 

Na maioria dos casos, as pigmentações extrínsecas podem ser removidas por 

meio de técnicas de abrasão como, por exemplo, a profilaxia (28, 45). Porém em alguns 

casos, devido a presença de falhas e trincas na superfície dental ou mesmo pelo 

consumo de corantes ácidos, pode ocorrer a internalização e incorporação destes 

pigmentos na estrutura dental, tornando-se dessa maneira, uma pigmentação do tipo 

intrínseca. Nestes casos é necessário o uso de géis clareadores para que os 

pigmentos sejam oxidados (42, 46, 47).   

 

 

2.3.2 Coloração Intrínseca: 

 

 

A coloração intrínseca ocorre pela mudança da estrutura (deposição de dentina 

secundária e terciária) ou composição do dente, bem como pela internalização de 

pigmentos (45, 48). Os cromógenos são encontrados profundamente no dente, 

principalmente na região da dentina (21, 49-51). 

 Podem ser de origem metabólica (alcaptonúria), iatrogênica (ingestão de 

tetraciclina durante a formação dental ou utilização de cimentos endodônticos a base 

de prata), hereditária (porfiria eritropoiética), traumática (hipoplasia de esmalte, 

hemorragia pulpar ou reabsorção radicular), ou pela internalização de pigmentos 

através de falhas ou porosidades no esmalte e dentina (34, 42).  

Devido a sua localização, só é possível a remoção deste tipo de pigmentação 

através do clareamento dental, uma vez que o agente clareador possui a capacidade 

de penetrar na estrutura dental e oxidar os grupos cromóforos presentes na estrutura 

dental. 

Nomeada “teoria dos cromóforos” (1, 21, 33), a interação entre o agente clareador 

e os grupos cromóforos, serve como base para explicar o mecanismo de ação do 

clareamento dental. 
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2.4 MECANISMO DE AÇÃO  

 

 

O tratamento clareador é um processo dinâmico que se inicia pela difusão do 

agente clareador na estrutura dental até a sua interação com os pigmentos presentes 

nos dentes (8, 52, 53). Nela ocorre, principalmente a quebra de um grupo cromóforo e 

destruição de uma ou mais insaturações que estejam conjugadas a ele, promovendo 

a perda de cor (teoria dos cromóforos). Assim, o clareamento dental é resultado do 

processo de reações de oxirredução das moléculas orgânicas coloridas, 

transformando-as em compostos que absorvam menos luz (21, 54, 55). 

O processo de oxirredução refere-se à transferência de elétrons entre espécies 

químicas que estejam reagindo entre si. De acordo com o número de elétrons no 

orbital molecular mais externo de uma determinada espécie, pode ocorrer a oxidação 

ou a redução da mesma. Quando ocorre perda de elétrons, diz-se que a substância 

foi oxidada. Já quando há ganho de elétrons, esta foi reduzida.  É importante salientar 

que o processo de oxidação e redução ocorrem concomitantemente, dessa forma 

quando uma espécie é oxidada, a outra, ao mesmo tempo, é reduzida. Seguindo-se 

este raciocínio, a espécie oxidada é dita agente redutor, uma vez que promove a 

redução da outra espécie, e esta por sua vez é chamada de agente oxidante (56, 57). 

 O peróxido de hidrogênio (H2O2) é o principal agente oxidante no clareamento 

dental. Este pode ser utilizado de forma direta ou indireta através de seus precursores, 

como o perborato de sódio ou peróxido de carbamida (1).  

Apresentando-se na forma de pó, o perborato de sódio é mais utilizado para 

clareamento de dentes não vitais. Este, é misturado com água e com isso se dissocia 

em metaborato e peróxido de hidrogênio (34). 

Já o peróxido de carbamida é utilizado principalmente para o clareamento 

caseiro supervisionado. Quando em contato com a umidade presente na cavidade oral 

este se dissocia em peróxido de hidrogênio e uréia (33). 

O H2O2 apresenta-se como uma molécula altamente instável, capaz de produzir 

espécies reativas de oxigênio (O•; reação 1) e ânions hidroperoxila (HOO- ; reação 2). 

 

2H2O2 ↔ 2H2O + 2O• ↔ 2H2O + O2  (reação 1) 

  H2O2 ↔ H+ + HOO-     (reação 2) 
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Além disso, reações diferentes podem ocorrer, promovendo a sua degradação 

formando radicais livres como o radical hidroxila (HO• ; reação 3), o radical 

hidroperoxila (HO•
2; reação 4) e ânions de superóxidos (O•

2 ; reação 5) (28, 29, 34, 58, 59).  

 

  H2O2 + hv → 2HO•     (reação 3) 

  HO• + H2O2 → H2O + HO•
2   (reação 4) 

  HO•
2 ↔ H+ + O•

2     (reação 5) 

  

 Todos estes radicais livres são oxidantes instáveis, e possuem em sua 

estrutura um elétron desemparelhado. Desta forma, para se tornarem estáveis devem 

se ligar a elétrons de outras moléculas. 

É conhecido que os radicais HO• e HO•
2 são capazes de atacar as duplas 

ligações presentes nos cromóforos e assim clarear o composto (54). Vale ressaltar que 

todos os oxidantes possuem diferentes potenciais de clareamento, baseados no seu 

potencial de redução (E°, expresso em Volts), ou seja, quanto maior for o potencial de 

redução do oxidante, mais eficiente será o agente para atacar o cromóforo (17, 60). 

 Em ordem decrescente, o radical hidroxila apresenta alto potencial de redução 

(HO•: +2,800 V), seguido pelo ozônio (O3: +2,075), peróxido de hidrogênio (H2O2: + 

1,780 V), hipoclorito de sódio (NaClO: +1,630 V), radical hidroperoxila (HO•
2: +1,510 

V) e oxigênio (O2: +1,229 V) (60). 

Assim, devido ao alto potencial de redução dos radicais hidroxila, uma maior 

produção deste pode promover um aumento no efeito clareador, em comparação aos 

outros oxidantes. 

 É importante salientar que a taxa de decomposição e os tipos de espécies 

reativas formadas a partir do peróxido de hidrogênio vão depender de diversos fatores 

que podem influenciar no processo de clareamento dental (21). 
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2.5 FATORES QUE INFLUÊNCIAM O CLAREAMENTO DENTAL 

 

 

 Diversos estudos têm sido realizados em busca de maneiras para melhorar os 

resultados obtidos em um tratamento clareador. Suliman e colaboradores (8) avaliaram 

os efeitos de diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio no clareamento 

dental e observaram que há uma relação entre a concentração do H2O2 e o número 

ou tempo de aplicações necessárias para se chegar à uma mesma cor final B1 (Vita 

Classical). Eram necessárias mais aplicações do peróxido de hidrogênio em baixas 

concentrações (5% - 12 aplicações; 10% - 7 aplicações; 15% - 4 aplicações) se 

comparado a utilização de maiores concentrações de H2O2 (25% - 2 aplicações; 35% 

- 1 aplicação).  

 Outros autores obtiveram resultados semelhantes (61-63) e demonstraram que a 

superioridade clareadora do peróxido mais concentrado em relação ao menos 

concentrado talvez se deva ao fato de que a penetração de radicais livres pelo esmalte 

e dentina é maior com o aumento da concentração de H2O2 utilizada (33, 51, 64).    

Além da concentração e do tempo de aplicação, outros fatores também são 

significativos para o resultado final no tratamento clareador. O pH, a aplicação de luz, 

a temperatura, bem como a presença de catalisadores são importantes fatores na 

decomposição e difusão do agente clareador pela estrutura dental.   

  

 

2.5.1 Efeito do pH 

 

 

O pH do agente clareador tem grande influência nas reações de clareamento. 

Grande parte dos géis clareadores disponíveis no mercado são comercializados em 

pH ácido (65, 66). Dessa forma, a validade do produto é aumentada, uma vez que a 

dissociação do peróxido de hidrogênio é menor em pH abaixo de 7,0 (67, 68). 

Contudo, estudos têm comprovado que os géis clareadores ácidos podem 

promover a desmineralização do esmalte e da dentina, bem como alterações na 

composição química do dente (60, 64, 69-71). Paralelamente a isto, o uso de peróxido de 

hidrogênio em meio alcalino (pH ~ 8-9) se mostrou mais eficiente em termos de 

clareamento, apresentando menor efeito deletério à estrutura dental (70, 72-75). 
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Esta maior eficiência na oxidação se deve ao fato de, em meio alcalino, ocorrer 

aumento na decomposição do H2O2, inicialmente em cátions de hidrogênio (H+) e 

ânions hidroperoxila (HOO-). Este último irá reagir com outras moléculas de peróxido 

de hidrogênio, resultando na formação de radicais hidroxila (HO•) e hidroperoxila 

(HO•
2) (reação 6), responsáveis pelo clareamento (68, 74). 

 

HOO- + H2O2 → HO•
2 + HO• + HO-    (reação 6) 

 

Além disso, estas reações bem como o processo de clareamento em si também 

podem ser influenciados pelo uso de fontes luminosas e aumento da temperatura, 

uma vez que a taxa de reação é maior em altas temperaturas (60).  

 

 

2.5.2 Efeitos da luz, temperatura e catalisadores 

 

 

Fisicamente, as radiações eletromagnéticas são descritas pela oscilação de um 

campo elétrico e outro magnético (dualismo onda-partícula), perpendiculares entre si 

em relação a direção de propagação (17, 76), podendo também ser compreendida como 

o deslocamento de pequenas partículas, os fótons. 

A luz visível (400 - 700 nm) é uma forma de radiação eletromagnética, 

correspondente a uma pequena faixa do espectro eletromagnético (figura 2.1). Este 

engloba desde a ondas de rádio até os raios gama, sendo classificados de acordo 

com a frequência de onda de cada tipo de radiação (77). 
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Figura 2.1 - Esquema do espectro eletromagnético (http://goo.gl/a7lJ59) 

 

 

As modificações químicas induzidas pela luz (radicação eletromagnética) com 

a matéria são chamadas de reações fotoquímicas. Didaticamente, são reações em 

que ocorre a absorção da radiação eletromagnética, provocando alterações na 

configuração eletrônica dos átomos ou moléculas, promovendo a transição do seu 

estado fundamental para um estado eletronicamente excitado, capaz de desencadear 

uma reação química (60, 78, 79).  

Dessa forma, moléculas que se encontram no estado singlete fundamental (S0), 

ao absorverem radiação eletromagnética que corresponda à diferença entre a energia 

no estado fundamental e no estado excitado, podem ser elevadas a um nível 

energético chamado estado singlete excitado (S1, S2 e assim por diante), altamente 

reativo, cujo tempo de vida é extremamente curto. Nesses estados, os respectivos 

spins continuam emparelhados, porém em diferentes orbitais eletrônicos (80, 81). 

Ao ocorrer a inversão do spin de um dos elétrons no estado singlete excitado, 

este pode se converter ao estado triplete (T1, T2, T3 e etc.), um estado de energia mais 

baixa que o singlete excitado, cujo tempo de vida é maior e consequentemente estão 

envolvidos na maioria das reações fotoquímicas (17, 81). 

Após a formação dos estados excitados singlete e triplete, estes podem 

participar de uma reação química ou perder a energia de excitação através de 

processos radioativos ou não radiativos (76, 82). 

Como demonstrado no diagrama de Jablonski (figura 2.2), no decaimento 

radioativo, a molécula excitada, ao voltar ao seu estado fundamental, emite um fóton 

de luz (fluorescência e fosforescência), já no decaimento não radioativo, ocorre a 
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liberação de calor, sem a emissão de um fóton, por meio de conversão interna (S1 → 

S0) ou por cruzamentos entre sistemas (S1 → T1 ou T1 → S0) (17, 76). 

 

Figura 2.2 - Diagrama de Jablonski: S0 = estado singlete fundamental; S1 = estado singlete excitado; 
T1 = estado triplete excitado; * configuração eletrônica dos spins. Adaptado de Corrêa, 
Ivo Carlos 76 

 

 

Já as reações químicas podem ocorrer pela conversão interna de S1 para um 

nível vibracional mais alto que o estado fundamental S0 (isomerização), pela 

fragmentação da molécula em radicais e íons (fotólise), ou pela colisão da molécula 

excitada S1 com outra molécula e formação de um produto (79, 81). 

Com isso, diversos tipos de fontes luminosas têm sido utilizadas para “ativar” o 

gel clareador e acelerar o processo de clareamento (4, 23, 34, 72, 83-86). Lâmpadas 

incandescentes como as halógenas, arcos de plasma e lasers (argônio, diodo e Nd: 

YAG), bem como os diodos emissores de luz (LED), e lâmpadas UV, são exemplos 

presentes no mercado odontológico (87-89).   

Em geral, estas fontes de luz podem promover a fotólise direta dos corantes 

presentes nos dentes, desde que os fótons sejam absorvidos diretamente pelo 

cromóforo e essa energia seja suficiente para quebrá-lo, ou por interações 

fotoquímicas com os componentes presentes nos géis clareadores (60, 72).  

Assim, existem duas maneiras pelas quais a interação entre a luz e o gel 

clareador pode ser benéfica. A primeira é pelo aumento da temperatura da reação, e 

a segunda é pela fotólise do peróxido de hidrogênio propriamente dito (33, 90).  

É aceito que o calor pode dissociar o peróxido de hidrogênio, aumentando a 

liberação de radicais hidroxila (reação 7) e também a sua penetração na estrutura 

dental (60, 88, 91). A cada 10°C ganhos em temperatura há um aumento na 
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decomposição do peróxido em cerca de 2,2 vezes (33, 87). Por outro lado, ganhos acima 

de 5,5°C em temperatura podem levar a danos irreversíveis a polpa dental (92). 

 

H2O2 + 211 kj/mol → 2HO•    (reação 7) 

 

Já em relação a fotólise do H2O2, a radiação eletromagnética (hv) é absorvida 

pela molécula de H2O2, rompendo uma de suas ligações químicas e 

consequentemente quebrando a molécula em dois radicais hidroxila (reação 3) (60, 87, 

93, 94).  

H2O2 + hv → 2HO•     (reação 3) 

 

Vale ressaltar que para a fotólise do peróxido de hidrogênio ocorrer é 

necessário que o mesmo seja irradiado por radiações eletromagnéticas de 

comprimentos de onda na região do ultravioleta (300 nm ou menor, figura 2.3). Mas a 

maioria das fontes de luz utilizadas atualmente no mercado odontológico 

compreendem apenas o espectro visível da luz (400-700 nm) (90, 94). Apesar disso, 

Kashima-Tanaka (93) observou a formação de radicais HO• em amostras de H2O2 

irradiadas com luz visível nos comprimentos de onda variando de 400 a 632 nm. 

Figura 2.3 – Gráfico do espectro de absorção UV do peróxido de hidrogênio em meio aquoso. O H2O2 
absorve energia eletromagnética apenas em comprimentos de onda abaixo de 300 nm.  
Adaptado de Oppenländer (2003), p.152, figura 6.5 (17) 

 

 

Existe, dessa forma, uma falta de consenso na literatura em relação a eficácia 

das fontes de luz para potencializar o tratamento clareador, uma vez que alguns 
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autores obtiveram efeitos positivos com o uso de fontes luminosas (4, 6, 10, 12, 15, 31, 85, 86, 

95), e outros não (9, 11, 14, 96-98). Na tabela 2.1, é possível comparar algumas pesquisas 

in vivo ou in vitro, que avaliaram a influência de fontes de luz sobre o clareamento 

dental, bem como o uso de catalisadores e diferentes concentrações de peróxido de 

hidrogênio.  

Kwon e colaboradores (10), determinaram a eficácia de um tratamento clareador 

ativado por luz, através da aplicação in vitro de um gel clareador contendo 40% de 

peróxido de hidrogênio (Opalescence Boost, Ultradent Products) associado ou não a 

uma lâmpada de xênon. Os autores concluíram que a associação do peróxido de 

hidrogênio a 40% com a lâmpada de xênon teve um efeito positivo quanto ao 

clareamento dos dentes em comparação a aplicação de somente o peróxido de 

hidrogênio a 40%.  Em contrapartida, Marson e colaboradores (96) observaram em seu 

estudo clínico que a irradiação de um gel clareador, contendo peróxido de hidrogênio 

a 35% (Whiteness HP, MAXX-FGM) por fontes de LED, LED/Laser ou halógena não 

promoveu nenhuma melhora no efeito clareador em relação à utilização do peróxido 

de hidrogênio isoladamente sem fonte de luz auxiliar. 

Tabela 2.1 - Referências bibliográficas relacionadas com os efeitos das fontes de luz no processo de 
clareamento dental 

Autores Espécime Fonte de Luz Oxidante Catalisador Efeito da luz 

G. Lagori 

et al. 2015 

(4) 

“In vitro” 

(corantes) 

UV (365 nm); 

Laser (405 nm); 

KTP Laser (532 

nm) 

25% de 

peróxido de 

hidrogênio 

Gluconato 

ferroso 

A luz teve um efeito 

positivo sobre a 

remoção da cor. 

G. Lagori 

et al. 2014 

(9) 

“In vitro” 

(dentes 

bovinos) 

Laser de diodo 

(810 nm); KTP 

Laser 

(comprimento de 

onda não 

informado) 

30% de 

peróxido de 

hidrogênio 

Não utilizou 

O KTP laser teve 

efeito positivo sobre 

o clareamento, o 

laser de diodo teve 

efeito positivo 

apenas nos dentes 

corados com café. 

J. F. 

Bortolatto 

et al. 2014 

(6) 

“In vivo” 

LED/Laser 

(comprimento de 

onda não 

informado)  

15  e 35% de 

peróxido de 

hidrogênio  

TiO_N 

(nano 

partículas 

de óxido de 

titânio) 

A luz juntamente 

com o catalisador 

teve um efeito 

positivo sobre o 

clareamento. 
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B. J. 

Nutter et 

al. 2013 (14) 

“In vivo” 
LED Azul (400-

505 nm) 

25% de 

peróxido de 

hidrogênio 

Gluconato 

ferroso 

O uso das 

lâmpadas não teve 

efeito sobre o 

clareamento. 

P. Hahn et 

al. 

2013 (11) 

“In vitro” 

(dentes 

humanos) 

Halógena (480-

520nm); LED 

(430-480 nm); 

Laser de diodo 

(980 nm) 

38% de 

peróxido de 

hidrogênio  

Beta 

caroteno 

Apenas a luz 

halógena teve 

efeito positivo sobre 

o clareamento.. 

R. K. 

Henry et 

al. 2013 (85) 

“In vivo” 

Lâmpada de arco 

de sódio 

(comprimento de 

onda não 

informado) 

25% de 

peróxido de 

hidrogênio 

Gluconato 

ferroso 

A luz teve um efeito 

positivo sobre o 

clareamento. 

S. R. 

Kwon et 

al. 2013  

(10) 

“In vitro” 

(dentes 

humanos) 

Lâmpada de 

xenon 

(comprimento de 

onda não 

informado) 

40% de 

peróxido de 

hidrogênio  

Não  

utilizou 

A luz teve um efeito 

positivo sobre o 

clareamento. 

S. Liang et 

al. 2012 (12) 

“In vitro” 

(dente 

humano) 

Halógena (380 – 

780 nm ) 

35% de 

peróxido de 

hidrogênio  

 

Não utilizou 

A luz teve um efeito 

positivo sobre o 

clareamento. 

P. R. 

Pleffken et 

al. 2012 (95) 

“In vitro” 

(dente 

bovino) 

Laser de diodo 

(660 nm) 

35% de 

peróxido de 

hidrogênio 

(verde) 

Não utilizou 

A luz teve um efeito 

positivo sobre o 

clareamento. 

D. A. N. L. 

Lima et al. 

2009 (97) 

“In vitro” 

(dente 

humano) 

Halógena (350 – 

500nm); LED/ 

Laser de diodo 

(450-500 nm); 

Laser de argônio 

(488nm); 

lâmpada de arco 

de plasma (440-

500nm) 

35% de 

peróxido de 

hidrogênio e 

37% de 

peróxido de 

carbamida 

 

Não utilizou 

Apenas a lâmpada 

halógena teve 

efeito positivo sobre 

o clareamento. 

J. C. 

Ontiveros 

et al. 2009 

(15) 

“In vivo” 

Lâmpada de 

iodeto de arco 

curto (350-600 

nm) 

25% de 

peróxido de 

hidrogênio 

Gluconato 

ferroso 

A luz teve um efeito 

positivo sobre o 

clareamento. 
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Y. Suyama 

et al. 2009 

(86) 

“In vitro” 

(solução 

de azul de 

metileno) 

Halógena e LED 

azul 

(comprimentos de 

onda não 

informados) 

3,5% de 

peróxido de 

hidrogênio 

TiO2 

As lâmpadas 

tiveram um efeito 

positivo sobre a 

remoção da cor. 

F. C. 

Marson et 

al. 2008 (96) 

“In vivo” 

Halógena (400-

500 nm); LED 

(450-500 nm); 

LED/Laser (470 

nm) 

35% de 

peróxido de 

hidrogênio 

Não utilizou 

O uso das 

lâmpadas não 

melhorou o 

resultado do 

clareamento. 

K. Luk et 

al. 2004 (98) 

“In vitro” 

(dentes 

humanos) 

Halógena (400-

500 nm); 

Infravermelho 

(2000-4000 nm); 

Laser de argônio 

(488 nm); Laser 

de dióxido de 

carbono (10600 

nm) 

35% de 

peróxido de 

hidrogênio ou 

10 % de 

peróxido  de 

carbamida 

Beta 

caroteno  

no gel 

contendo 

35% de 

peróxido de 

hidrogênio 

Luz pode ou não 

ajudar, depende da 

lâmpada e do gel 

utilizado. 

M. 

Tavares et 

al. 2003 (31) 

“In vitro” 

(dentes 

humanos) 

Lâmpada de gás 

de plasma de 

arco curto (400-

505) 

15% de 

peróxido de 

hidrogênio 

 

Não utilizou 

A luz teve um efeito 

positivo sobre o 

clareamento. 

 

Em parte, a diferença entre os estudos se deve às várias fontes de luz, bem 

como as diferentes fórmulas dos clareadores (88), uma vez que as substâncias 

presentes nas fórmulas do géis clareadores são diversas e podem ou não absorver 

energia eletromagnética das diversas fontes de luz disponíveis.  

Seguindo este raciocínio, os fabricantes têm incorporado em seus clareadores 

diferentes compostos para atuarem como catalisadores. O beta caroteno, um corante 

vermelho alaranjado é um exemplo. Devido ao seu espectro de absorção estar entre 

400 e 500 nm, ele é compatível com a maioria das fontes de luz disponíveis no 

mercado odontológico, ou seja, capaz de absorver e transferir a energia 

eletromagnética absorvida da fonte luminosa para o peróxido de hidrogênio, 

otimizando assim a reação de clareamento (11, 79, 82, 88, 98). 

Além das diferentes fontes de luz, recentes estudos na odontologia têm 

utilizado íons metálicos como Ferro (Fe), Cobre (Cu), Cromo (Cr) e o Manganês (Mn). 
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Estes agem como catalisadores, promovendo a dissociação do peróxido de hidrogênio 

em radicais livres como os radicais hidroxila (3, 5, 74, 99). Dentre os vários compostos 

metálicos, o ferro vem sendo amplamente usado como catalizador, principalmente na 

engenharia química. Sua reação com o H2O2 é conhecida como reação de Fenton (100, 

101), está, além de muito conhecida, é comprovadamente eficiente (102, 103).  

A reação de Fenton é muito utilizada, principalmente na limpeza de efluentes 

industriais, compondo uma área de estudo que conta com diversos tratamentos 

químicos, conhecidos como os processos oxidativos avançados (POAs) (16, 18, 104). 

 

 

2.6 PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS. 

 

 

Os processos oxidativos avançados (POAs) promovem, através do emprego de 

diferentes oxidantes, como o H2O2 e o Ozônio (O3), a geração de espécies reativas 

de oxigênio (ROS) (105-108) como, por exemplo, o radical hidroperoxila (HO•
2), o radical 

superóxido (O2
-•), o oxigênio singlete (1O2) e principalmente o radical hidroxila (HO•). 

Este último, um agente com elevado poder oxidante, extremamente reativo e de 

reduzida seletividade, capaz de oxidar uma grande diversidade de compostos 

orgânicos, a exemplo dos corantes alimentares (105, 108).  

Assim como no clareamento dental, a eficiência dos diferentes POAs está 

fortemente ligada a produção dos radicais hidroxila, uma vez que estes apresentam o 

maior potencial de redução (E0 = 2,80 V) dentre as espécies citadas (16, 18).  

Em geral, estes processos distinguem-se pelo tipo de oxidante empregado e 

pelos meios utilizados para a sua ativação, como catalisadores e efeitos fotoinduzidos 

(109). Os principais tipos de POAs estão citados na tabela 2.2. Nestes, os processos 

que contém catalisadores sólidos, são chamados de heterogêneos, enquanto os 

outros são denominados homogêneos.   
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Tabela 2.2 - Principais processos oxidativos avançados com e sem irradiação 

 Sistemas homogêneos Sistemas heterogêneos 

Com irradiação 

O3/UV 

O3/H2O2/UV 

H2O2/UV 

 Foto-Fenton 

TiO2/UV 

TiO2/H2O2/UV 

Sem irradiação 
O3/H2O2 

Reação de Fenton 
________________ 

 

 

2.6.1 Processos Heterogêneos 

 

 

Os processos heterogêneos são caracterizados pela presença de 

semicondutores sólidos, como, por exemplo, o dióxido de titânio (TiO2) (17, 110)
. Estes 

semicondutores possuem duas regiões energéticas em seu conjunto de átomos. A 

primeira possui um nível de energia mais baixo chamada de banda de valência, e uma 

segunda, com energia mais alta, onde os elétrons possuem livre movimento, a banda 

de condução. A diferença entre essas duas bandas é denominada band-gap (18).  

Ao absorver radiação eletromagnética com energia maior ou igual ao band-gap, 

ocorre a promoção de elétrons da banda de valência para a banda de condução, 

gerando assim um par elétron/lacuna (e-/h+) como demonstrado na reação 8 (16). 

 

  TiO2 + hv → e- + h+       (reação 8) 

 

 Esse par migra para a superfície do semicondutor, podendo sofrer 

recombinação externa ou participar de reações de oxirredução de espécies 

adsorvidas a superfície como a água (H2O) e íon hidroxila (OH-), produzindo os 

radicais hidroxila (reação 9 e 10) (16). 

 



41 

 

 

  H2O (ads) + h+ → HO• + H+    (reação 9) 

  OH- (sup) + h+ → HO•    (reação 10) 

 

 Além disso, o oxigênio (O2) pode aprisionar elétrons da banda de condução 

dando origem ao íon radical superóxido (O2
•-) (reação 11) (104), desencadeando uma 

série de reações que levam a formação final de peróxido de hidrogênio, sendo este 

capaz de melhorar ainda mais a taxa de fotodegradação, pela formação de mais 

radicais hidroxila, de acordo com as reações 12 e 13 (17, 104).  

 

  O2 + e- → O2
•-     (reação 11) 

  H2O2 + e- → HO• + HO-    (reação 12) 

  H2O2 + O2
•- → HO• + HO- + O2   (reação 13) 

 

 O mercado odontológico atual conta com apenas um produto que utiliza esta 

tecnologia (Pyrenes, Mitsubishi Gas Chemical Company). Alguns estudos têm 

demonstrado efeitos benéficos do uso de TiO2 para o clareamento dental (5, 6, 86). 

Suyama e colaboradores (86), avaliaram, in vitro, a degradação de uma solução do 

corante azul de metileno frente a utilização isolada ou em conjunto de H2O2 e TiO2, 

com aplicação de diversas fontes de luz, para simular dessa forma um clareamento 

dental. Os autores observaram que a mistura de H2O2 e TiO2 fotocatalisada, 

apresentou resultados melhores em relação à perda de cor da solução quando 

comparado ao uso de H2O2 e TiO2 isolados.  

 Outras reações também podem favorecer o clareamento dental pela produção 

de radicais hidroxila, como, por exemplo, os processos homogêneos que contêm 

apenas fases líquidas nos seus sistemas de reações. 
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2.6.2 Processos Homogêneos 

 

 

Os processos homogêneos utilizam o ozônio (O3) ou peróxido de hidrogênio 

para a geração dos radicais hidroxila sem a presença de catalisadores sólidos no 

sistema de reação (16, 18, 104).  

 

 

2.6.2.1 Ozonização 

 

 

A degradação de compostos orgânicos através do O3 pode ocorrer de forma 

direta em uma reação entre o próprio O3 e o composto orgânico a ser oxidado, ou de 

forma indireta, pela produção de radicais HO• a partir da decomposição do ozônio, de 

acordo com as reações 14 e 15 (18, 111). Nelas, o ozônio, ao reagir com íons hidroxila 

provenientes do meio, gera os radicais hidroperoxila. Estes interagem com outras 

moléculas de ozônio, dando origem aos radicais hidroxilas, capazes de reagirem com 

os compostos orgânicos de 106 a 1012 vezes mais rápido que o ozônio sozinho (112). 

 

  O3 + OH- → O2
- + HO2

•    (reação 14) 

  O3 + HO2
• → 2O2 + HO•    (reação 15) 

 

Na presença de radiação ultravioleta e água, pode ocorrer a fotólise do ozônio 

com a produção de peróxido de hidrogênio (reações 16), este, também sofre fotólise 

devido a irradiação, liberando mais dois radicais hidroxila (reação 3)  (111). 

 

  O3 + H2O + hv → O2 + H2O2   (reação 16) 

  H2O2 + hv → 2HO•     (reação 3) 

 

Recentemente um estudo em odontologia, utilizando dentes humanos recém 

extraídos, demonstrou a superioridade de um tratamento clareador utilizando o ozônio 

juntamente com peróxido de hidrogênio a 38% em comparação a aplicação de apenas 
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peróxido de hidrogênio a 38% (113). Em contrapartida, outra pesquisa não obtive os 

mesmos resultados (114). 

Já em relação a utilização do peróxido de hidrogênio, a produção de radicais 

hidroxila pode ocorrer por fotólise direta do mesmo através da irradiação UV como 

demonstrado na reação 3 ou pela sua reação com íons ferrosos de acordo com a 

reação de Fenton (reação 17) (103, 106, 115). 

 

 

2.6.2.2 Reações de Fenton 

 

 

Descoberta por Henry John Horstman Fenton há mais de um século (1894) (100) 

e descrita em 1934 por Fritz Haber e Joseph Weiss (101, 116), a geração de radicais 

hidroxila, pela decomposição de H2O2, catalisada por íons ferrosos (Fe2+) em meio 

ácido, ocorre de acordo com a reação 17 (102, 115, 117).  

Na reação de Fenton, íons ferrosos que se encontram em solução aquosa na 

forma de aquo-complexos, são oxidados pelo peróxido de hidrogênio, dando origem 

a íons férricos (Fe3+), além da formação de um íon hidroxila e um radical hidroxilaa. 

Esta é uma forma simples de produção de HO•, uma vez que não é necessário o uso 

de nenhum equipamento especial (16). 

 

  Fe2+
 (aq) + H2O2 → Fe3+

 (aq) + HO• + HO-  (reação 17) 

 

Em valores de pH próximos de 2,7- 2,8 também pode ocorrer a redução do Fe3+ 

a Fe2+ pela decomposição do H2O2 catalisada por Fe3+ (reação 18 e 19). Entretanto 

esta redução ocorre de maneira mais lenta do que a oxidação do Fe2+, o que favorece 

o predomínio do Fe3+ no sistema, diminuindo sua efetividade na produção de radicais 

hidroxila (16, 106, 117). 

 

  Fe3+ + H2O2 → H+ + FeOOH2+   (reação 18) 

                                                           
a Radical livre refere-se a um átomo ou molécula altamente reativo, pois apresentam elétrons 

desemparelhados na sua última camada eletrônica. 
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  FeOOH2+ → HO2
• + Fe2+    (reação 19) 

 

 Além disso, a radiação eletromagnética na região UV/Visível  é capaz de 

catalisar a formação de radicais hidroxila (reação 20), pela redução fotoquímica do 

Fe3+ a Fe2+ (117). Esta reação é chamada de foto-Fenton, sendo que uma vez reduzido 

a Fe2+, este pode novamente reagir com outra moléula de H2O2 como demonstrado 

na reação 11, tornando cíclicas as reações 11 e 14 até que todo o H2O2 seja 

totalmente consumido (16, 115, 117). 

 

  Fe3+ + H2O + hv → Fe2+ + H+ + HO•  (reação 20) 

 

 Atualmente existe apenas um produto que utiliza este tipo de tecnologia para o 

clareamento dental. Desenvolvido pela Discus Dental e hoje comercializado pela 

Philips, o kit de clareamento ZOOM! conta com um gel contendo 25% de peróxido de 

hidrogênio, gluconato ferroso como catalisador, além de uma lâmpada LED (450 nm) 

como fonte de luz. 

 Este tipo de tecnologia é promissora, mostrando resultados favoráveis em 

diversos estudos (4, 15, 72, 85).  

Lagori e colaboradores (4) estudaram, in vitro, os efeitos do peróxido de 

hidrogênio e das reações de Fenton e foto-Fenton sobre a degradação de soluções 

do corante Rodamina B, simulando o clareamento dental. Os autores observaram uma 

melhora significante na eficiência da degradação do corante frente ao processo de 

Fenton em comparação a utilização de somente o H2O2. Além disso, a adição de uma 

fonte de luz ao processo (reação de foto-Fenton), mostrou melhor desempenho em 

relação aos outros grupos. 

Porém ainda restam dúvidas quanto aos tipos de catalisadores que devem ser 

utilizados (gluconato ferroso, citrato férrico, sulfato férrico; etc.) bem como sua 

concentração no gel clareador para que o mesmo seja o mais eficiente possível, 

utilizando o mínimo de peróxido de hidrogênio para o clareamento dental. 

Para responder a estas questões referentes ao POAs, frequentemente são 

encontrados na literatura de engenharia química relatos sobre o uso de uma 

metodologia de pesquisa denominada metodologia de superfície de resposta. Esta é 

uma técnica de otimização baseada em planejamentos fatoriais, utilizando parâmetros 
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estatísticos para definir as combinações ideais de reagentes, modelando os diversos 

processos químicos.  

 

 

2.7 MÉTODOLOGIAS DE ESTUDO  

 

 

 Tradicionalmente, quando se busca melhorar a performance de um sistema ou 

processo que sofra influência de diversas variáveis (fatores), como, por exemplo, o 

processo clareador, fixa-se um dos fatores em um certo nível e varia-se o outro até 

encontrar em qual valor estes fatores apresentam o rendimento máximo. Porém neste 

tipo de abordagem é ignorada a possibilidade de influência mutua entre eles, de 

maneira que o valor ótimo de uma variável pode depender do nível da outra, tornando 

impossível descrever completamente os efeitos das variáveis sobre a resposta (118). 

Além disso, o número de experimentos para se conseguir respostas são grandes, o 

que implica em um maior custo de materiais e, principalmente, tempo (119). 

 Dessa maneira, a melhor abordagem quando se tem muitos fatores é variar 

todos os fatores ao mesmo tempo, utilizando técnicas de estatística multivariada, 

como, por exemplo, a metodologia de superfície de resposta, muito utilizada no 

estudos dos POAs (119). 

 A metodologia de superfície de resposta (MSR) foi desenvolvida por Box e 

colaboradores em 1987 (120), sendo esta, uma coleção de técnicas matemáticas e 

estatísticas baseadas no ajuste de funções polinomiais aos dados experimentais 

observados (planejamento experimental fatorial), demonstrando, através de previsões 

estatísticas, o comportamento da resposta frente aos diversos fatores envolvidos (118, 

119, 121, 122). 

A MSR busca a otimização de processos, sendo importante no planejamento, 

desenvolvimento e formulação de novos produtos, bem como na melhora de produtos 

e projetos já existentes (122). 

 Em odontologia não existem relatos sobre o uso desse tipo de metodologia para 

a otimização do clareamento dental. Os estudos, em sua maioria, são comparações 

diretas, in vivo ou in vitro, dos resultados obtidos pelo uso de diferentes sistemas de 

clareamento disponíveis no mercado (6, 13, 44, 85, 96-98). Estas comparações podem ser 
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feitas de maneira visual/subjetiva com o auxílio de escalas de cor, ou 

eletrônica/objetiva, através do uso de um aparelho digital (33, 61). 

 O método visual consiste na utilização de escalas de cor, como, por exemplo, 

a escala Vitapan Classic e Vita Bleached (Vita Zahnfabrik, Alemanha) para a 

comparação visual entre a cor, antes e após o clareamento dental. Este método possui 

limitações devido ao pequeno espaço de cor nas escalas utilizadas, além de requerer 

treinamento do operador, bem como a padronização da condição de luz ambiente (88, 

123). 

 Para o método objetivo, vários aparelhos eletrônicos de alta precisão como, por 

exemplo, colorímetros e espectrofotômetros são utilizados. Estes equipamentos, a 

partir de medidas da refletância e transmitância, convertem a cor do dente em valores 

numéricos, além de posicioná-lo num espaço tridimensional universal de acordo com 

o sistema CIE lab. Este sistema representa um espaço tridimensional de cor, 

designados por 3 eixos L*, a* e b* (figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Desenho esquemático do espaço de cor tridimensional CIE Lab (http://goo.gl/igLxcU) 

 

As medidas de L* medem a luminosidade do objeto, variando de 0 a 100. O 

zero representa a escuridão total (preto) e o 100 a total reflexão difusa (branco). A 

medida de a* representa a cor no eixo vermelho-verde, onde valores positivos de a* 

representam a cor vermelha e valores negativos a cor verde. Já o b* representa a cor 

no eixo amarelo-azul, onde os valores positivos de b* representam a cor amarela e 

valores negativos o azul (40).  

Assim em um clareamento dental espera-se um aumento nos valores de L* e 

uma diminuição nos valores de a* e b*. 

Como vantagem da utilização do sistema CIE Lab tem-se que as diferenças de 

cor podem ser expressas por unidades numéricas a partir do cálculo de ΔE, e podem 
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dessa maneira ser relacionadas com a percepção visual e com os resultados clínicos 

obtidos (40).    

Porém, ressalvas quanto a reprodutibilidade das medições deve ser feitas, uma 

vez que o local de contato ou a angulação do aparelho com o dente podem interferir 

na análise. Para contornar isso, pesquisadores utilizam guias individualizados para o 

alinhamento da medição, permitindo uma maior reprodutibilidade no posicionamento 

do aparelho (88). 

Devido ao grande número de fatores inerentes a estrutura dental, que pode 

influenciar no clareamento dental como, por exemplo, a difusão química do agente 

clareador e as propriedades ópticas dos dentes, mais recentemente tem sido proposta 

novas metodologias para o estudo do clareamento sem a utilização de dentes.  

Nestes estudos a forma de ação dos diversos processos de clareamento é 

avaliada por meio de absorção óptica em soluções contendo corantes. Desta maneira, 

a quantidade de corante presente na solução após um tratamento clareador serve 

como um parâmetro para quantificar o efeito clareador dos diferentes processos (4, 72, 

75, 86). Este tipo de abordagem é uma boa alternativa para estudos de otimização, uma 

vez que proporciona reprodutibilidade, rapidez e variabilidades mínimas ao processo. 

 

 

2.7.1 Outras metodologias importantes  

 

 

Como visto anteriormente, os radicais hidroxila (HO•), são fortes oxidantes e 

têm papel importante nos processos de clareamento dental (124). Sendo a sua 

identificação de fundamental importância para o estudo e otimização dos processos 

envolvidos no clareamento.  

Uma vez que estes radicais possuem um tempo de vida muito curto, a sua 

detecção em sistemas dinâmicos, como no caso do clareamento dental, fica 

dificultada (124, 125). 

Com isso, “spin-trapings” têm sido utilizados para a detecção dos radicais HO•. 

Nesta técnica, quaisquer radicais livres que possuem um tempo de vida curto, reagem 

com os chamados “spin-trapings”, por exemplo, o 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide 
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(DMPO) (126), sendo convertidos em radicais relativamente estáveis (conhecidos como 

adultos) (figura 2.5). 

 

Figura 2.5 – Exemplo da formação de um adulto a partir do “spin-trap” DMPO. Imagem alterada de 
http://goo.gl/2YPhrP 

 

 

Estes adultos podem ser identificados por meio de espectroscopia de 

ressonância paramagnética eletrônica (EPR) (127), sendo está uma ferramenta 

poderosa no estudo de espécies químicas que possuam um ou mais elétrons não 

emparelhados, tornando-se dessa forma, o método mais utilizado para a detecção 

direta de radicais livres formados em sistemas químicos complexos (128). 

A espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica baseia-se na 

absorção de radiação eletromagnética por uma amostra paramagnética (espécie com 

elétrons desemparelhados), submetida a um determinado campo magnético, gerando 

um espectro característico para cada uma das diferentes espécies radicalares (figura 

2.6) (128).  
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Figura 2.6 – Espectro característico obtido por meio de EPR de dois adultos diferentes [DMPO-OH (a); 
DMPO-OCH2CH3 (b)], formados a partir da reação do spin-trap DMPO com diferentes 
radicais livres (125) 

 

 

Assim, a espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica pode 

fornecer dados importantes como, por exemplo, a identidade, e concentração de 

radicais livres presentes, bem como sua estrutura, mobilidade e possíveis interações 

que possam ocorrer nos diferentes processos oxidativos utilizados para o clareamento 

dental. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi otimizar o clareamento dental, buscando a 

melhor combinação entre diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio, 

complexos de ferro e o tempo de irradiação. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Desenvolvimento de um modelo de estudo in vitro para a avaliar o rendimento 

de processos de clareamento através do uso de corantes alimentares. 

 Verificar a existência de radicais hidroxila nos processos oxidativos utilizados 

para o clareamento dental, bem como, avaliar a influência de diversos fatores 

para sua produção. 

 Validar as fórmulas obtidas no estudo com corantes por meio do clareamento 

de dentes hígidos, comparando-as a formulações comerciais largamente 

empregadas em odontologia. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho foi dividido em três partes, de acordo com os objetivos propostos. 

Primeiro foi realizada a otimização do clareamento utilizando corantes alimentares, 

buscando assim a melhor combinação entre os diversos reagentes utilizados para a 

oxidação dos corantes, de maneira que o efeito clareador seja potencializado. 

Posteriormente mensurou-se a produção de radicais hidroxila nos processos 

clareadores por EPR e, por fim, realizou-se o clareamento otimizado, baseado nos 

resultados obtidos na primeira etapa em dentes humanos. 

 

 

4.1 OTIMIZAÇÃO DO CLAREAMENTO UTILIZANDO CORANTES ALIMENTARES 

 

 

Neste estudo in vitro buscou-se otimizar a da degradação de 3 corantes 

alimentares frente a diversos processos oxidativos, baseados na reação de foto-

Fenton. Foram utilizadas diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio, 

complexos de ferro, além da irradiação das soluções com uma lâmpada de LED azul 

em diversos tempos. 

 

 

4.1.1 Materiais utilizados 

 

 

Para a realização dos experimentos, foram utilizados os corantes alimentares 

e reagentes presentes na tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Corantes, complexos de ferro e oxidante utilizados no estudo 

Nome/Tipo Lote Fabricante Concentração Estrutura molecular 

Carmim (C) CAS 

1390-65-4; CI 

75470/Corante 

041M1760V 
Sigma-

Aldrich 

0,17 g/L (0,34 

mM/L) 

 

Índigo Carmim (IC) 

CAS 860-22-0; CI 

73015/Corante 

MKBJ6413V 
Sigma-

Aldrich 

0,05 g/L (0,107 

mM/L) 
 

Verde rápido FCF 

(VR) CAS 2353-45-9; 

CI 42053/Corante 

110M1251V 
Sigma-

Aldrich 

0,013 g/L (0,016 

mM/L) 

 

Gluconato ferroso 

(GF) CAS 699014-53-

4/Complexo de ferro 

BCBF4625V 
Sigma-

Aldrich 

As concentrações 

utilizadas 

variaram 

conforme 

planejamento 

experimental 
 

Citrato férrico (CF) 

CAS 3522-50-

7/Complexo de ferro 

041M0183V 
Sigma-

Aldrich 

As concentrações 

utilizadas 

variaram 

conforme 

planejamento 

experimental 
 

Peróxido de 

hidrogênio/Oxidante 
169219 Synth 

As concentrações 

utilizadas 

variaram 

conforme 

planejamento 

experimental 
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Para irradiação das soluções, utilizou-se uma fonte de luz LED azul (Philips, 

ZOOM!; λ: 410-480 nm; figura 4.1). A irradiância da fonte foi medida por meio de um 

espectro radiômetro (Luzchem, SPR-4002), obtendo-se 2500 mWm-2nm-1.  

 

Figura 4.1 - Irradiância espectral da fonte de LED 

 

 

 

4.1.2 Grupos experimentais 

 

 

A otimização da oxidação dos 3 corantes, seguiu um planejamento 

experimental composto central 23 (tabela 4.2). Este tipo de planejamento é um modelo 

quadrático e, dessa forma, fornece maior confiabilidade nos efeitos revelados, uma 

vez que leva em consideração os possíveis efeitos sinérgicos e antagônicos entre as 

variáveis (118).  
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Tabela 4.2 - Planejamento composto central 23 

Ensaio [%] de complexo de ferro [%] de H2O2 Tempo de irradiação (min) 

1 0 0 0 

2 -1 -1 -1 

3 1 -1 -1 

4 -1 1 -1 

5 1 1 -1 

6 -1 -1 1 

7 1 -1 1 

8 -1 1 1 

9 1 1 1 

10 -1,68 0 0 

11 1,68 0 0 

12 0 -1,68 0 

13 0 +1,68 0 

14 0 0 -1,68 

15 0 0 +1,68 

16 0 0 0 

 

Tal planejamento é composto por 3 partes: uma parte chamada fatorial (cúbica), 

de coordenadas +1 e -1. Uma parte em estrela (axial) de coordenadas +1,68 e -1,68, 

e o ponto central de coordenada 0 (figura 4.2). 

Figura 4-2 – Esquema do planejamento composto central para 3 fatores. Os círculos cinza são a parte 
cúbica (+1 e -1), os círculos pretos representam a parte estrela (+1,68 e -1,68) e o círculo 
branco o ponto central (0) 
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Para a realização do planejamento composto central, inicialmente foram 

definidos os valores para cada uma das 3 partes, estabelecendo dessa forma os 

pontos cúbicos, a parte axial e o ponto central (tabela 4.3) para cada variável 

(concentração de H2O2; concentração dos complexos de ferro e tempo de irradiação 

com LED).  

 

Tabela 4.3 - Planejamento experimental do tipo composto central 23 

Ensaio [%] de complexo de ferro [%] de H2O2 Tempo de irradiação (min) 

1 0,009% 0,9% 30 

2 0,0045% 0,45% 15 

3 0,0135% 0,45% 15 

4 0,0045% 1,35% 15 

5 0,0135% 1,35% 15 

6 0,0045% 0,45% 45 

7 0,0135% 0,45% 45 

8 0,0045% 1,35% 45 

9 0,0135% 1,35% 45 

10 0,00143% 0,9% 30 

11 0,0165% 0,9% 30 

12 0,009% 0,14% 30 

13 0,009% 1,65% 30 

14 0,009% 0,9% 5 

15 0,009% 0,9% 55 

16 0,009% 0,9% 30 

 

Os valores de gluconato ferroso, citrato férrico e H2O2 utilizados basearam-se 

em resultados de estudo piloto realizado previamente. Nestes ensaios, foi constatado 

que o sistema não estava completamente otimizado na faixa de valores explorada, 

variando entre 10 a 30% as concentrações de peróxido de hidrogênio utilizadas e entre 

0,003 a 0,009% para os complexos de ferro. Isto evidencia que ainda é possível 

diminuir as concentrações de H2O2, bem como, explorar valores acima de 0,009% 

para os complexos de ferro.  
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4.1.3 Caracterização dos corantes e Obtenção de curva padrão  

 

 

Previamente ao início dos testes, foram obtidos, por meio de medidas de 

absorbância, em espectrofotômetro (Beckman Coulter, DU 800) os espectros de 

absorção UV-Vis de cada corante utilizado (figuras 4.3, 4.4 e 4.5).  

 

Figura 4.3 – Distribuição espectral da absorbância (abs) do corante Carmim 

 

 

Figura 4.4 - Distribuição espectral da absorbância (abs) do corante Índigo Carmim 

 

Figura 4.5 - Distribuição espectral da absorbância (abs) do corante Verde Rápido FCF 
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Uma vez que a absorção de cada substância em bandas de comprimentos de 

onda diferentes é exclusiva de cada uma e dependente de sua estrutura molecular, 

definiu-se um comprimento de onda específico para cada corante onde foram feitas 

as análises de degradação, sendo eles: 530 nm para o corante Carmim; 610 nm para 

Índigo Carmim e 628 nm para o Verde Rápido. Estes pontos representam os 

comprimentos de onda, para o qual, cada corante apresenta sua maior absorção na 

região visível do espectro eletromagnético.   

Posteriormente, foram preparadas amostras contendo diferentes 

concentrações de cada corante (5 amostras por corante). Estas passaram por análise 

espectrofotométrica e os valores de absorbância obtidos para cada amostra foi 

computado. Com isso, sabendo-se a concentração de corante que cada amostra 

contém, e a sua respectiva absorbância, foi possível relacionar essas duas variáveis 

de maneira a se obter uma curva padrão de absorbância versus concentração de 

corante, apresentadas nas figuras 4.6, 4.7 e 4.8. 

Com essas curvas padrão é possível estimar as respectivas concentrações de 

corante em cada solução e dessa maneira, calcular a porcentagem de clareamento 

obtido, em cada ensaio.  

 

Figura 4.6 - Curva padrão da absorbância do corante Carmim em 530 nm 
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Figura 4.7 - Curva padrão da absorbância do corante Índigo Carmim em 610 nm

 

Figura 4.8 - Curva padrão da absorbância do corante Verde Rápido em 628 nm 

 

 

 

4.1.4 Preparo das amostras  

 

 

Os 16 ensaios estipulados no planejamento experimental (tabela 4.3) foram 

compostos por soluções aquosas contendo um dos três corantes, os complexos de 

ferro (GF ou CF), peróxido de hidrogênio e irradiação LED (5; 15; 30; 45 e 55 min). O 

modo de preparo de cada solução está disponível no anexo A. 

 Todos os ensaios foram realizados em temperatura ambiente, onde 1 ml da 

solução preparada foi acondicionada em cubetas de quartzo, sem agitação e na 

ausência de luz externa (figura 4-9). Os ensaios iniciavam-se pela adição de GF ou 

CF e H2O2 à solução de corante (C, pH 12,5; IC e VR pH 4,5) e posterior irradiação 

com lâmpada LED. Para cada experimento foram realizadas três repetições (n = 3). 
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Figura 4.9 - Esquema da irradiação das soluções – Cubeta contendo corante (a) protegida da luz 
ambiente por uma caixa (b) é irradiada pela lâmpada LED (c) 

 

 

 Após serem irradiadas, as soluções foram levadas para análise da 

descoloração através de medidas de absorbância em espectrofotômetro (Beckman 

Coulter, DU 800), obtendo-se assim a concentração de corante na solução e 

consequentemente a porcentagem de clareamento para cada ensaio. 

 

 

4.2 VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE RADICAIS HIDROXILA 

 

 

Nesta parte do trabalho buscou-se verificar se há produção de radicais hidroxila 

(HO•) a partir do peróxido de hidrogênio irradiado por uma lâmpada LED ou pelo 

processo de foto-Fenton. Para isso, foi utilizada uma metodologia baseada no uso de 

“spin-trappings” auxiliada por espectroscopia de ressonância paramagnética 

eletrônica (EPR), sendo possível a identificação do radical livre formado. 
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4.2.1 Materiais utilizados 

 

 

Para a verificação da presença dos radicais hidroxila, utilizou-se o peróxido de 

hidrogênio na concentração de 1,35% (450 mM) e o gluconato ferroso a 0,006% (192 

mM) e como fonte de irradiação foi utilizada uma lâmpada LED azul (Philips, ZOOM!; 

λ: 430-480 nm). Como spin-trapping, utilizou-se 22,6 mM de 5,5-Dimethyl-1-pyrroline 

N-oxide (DMPO, Sigma Aldrich) e 394 mM de dimetilsulfoxido (DMSO, Sigma Aldrich). 

Os corantes Carmim (0,34 mM), Índigo Carmim (0,107 mM) e o Verde rápido 

(0,016 mM), também foram avaliados para possíveis efeitos na produção de radicais 

livres. 

 

 

4.2.2 Grupos experimentais  

 

 

Foram realizados 12 testes, sendo 1 ensaio para cada grupo experimental (n = 

1). Os 12 grupos experimentais são apresentados na tabela 4.4 

.  

Tabela 4.4 - delineamento dos grupos experimentais 

Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

H2O2 (450 mM) + + + + + + + - + - - - 

Gluconato ferroso (192 mM) - - - + - - - - - - - - 

DMPO (22,6 mM) + + + + + + + + + + + + 

DMSO (394mM) - - - - - - - - + - - - 

LED (15 min) + + + + + - - + + + + + 

Verde rápido (0,016 mM) + - - - - - - - - + - - 

Carmim (0,34 mM) - + - - - - - - - - + - 

Índigo Carmim (0,107 mM) - - + - - - - - - - - + 

Temperatura elevada 40 °C (15 min) - - - - - + - - - - - - 

+ contém; - não contém. 
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4.2.3 Preparo das amostras  

 

 

Previamente ao início dos testes, foi realizada a purificação do DMPO seguindo 

metodologia desenvolvida pelo Professor Doutor Daniel Rettori (professor adjunto na 

Universidade federal de São Paulo) descrita no anexo B. 

 Os testes foram realizados em temperatura ambiente, com exceção do grupo 

6 onde a temperatura foi elevada a 40 °C. Dessa forma, 1 ml da solução preparada 

de acordo com cada grupo experimental foi acondicionada em cubetas de quartzo, 

sem agitação. Esta foi posteriormente irradiada ou não por uma lâmpada LED durante 

15 minutos.  

Nos tempos 0, 5, 10, 15, 25 e 35 minutos de reação foram colhidas amostras 

de 50 µL das soluções em teste. Estas foram rapidamente transferidas para pipetas 

de Pasteur de vidro previamente seladas na ponta inferior do capilar (dimensões do 

capilar: ~230 mm de comprimento; ~1,1 mm de diâmetro externo) seguindo para 

análise no espectrômetro (modelo JES-FR30, JEOL Co. Ldt., Tóquio, Japão; Os 

parâmetros de configuração do aparelho estão descritos no anexo C) para a obtenção 

dos espectros de EPR. 

Após a obtenção dos espectros, foi calculada a quantidade de radicais 

produzidos a partir dos espectros obtidos. Mediu-se a distância entre os picos do 

primeiro sinal a aparecer (figura 4.10). Esta medida foi utilizada como um valor 

arbitrário referente a quantidade de radicais formados, de maneira que a distância 

maior entre os picos representa uma maior produção de radicais livres. 

 

Figura 4.10 - Medida da distância pico a pico, utilizada para o quantificar a formação de radicais livres 
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4.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO CLAREADOR OTIMIZADO EM DENTES HUMANOS 

 

 

 Esta parte do trabalho teve como objetivo avaliar o efeito clareador obtido em 

dentes humanos extraídos, utilizando as concentrações de H2O2 e GF ou CF obtidas 

a partir da otimização realizada na primeira parte do trabalho. Além destas 

concentrações experimentais, também foram realizados testes utilizando 

concentrações disponíveis atualmente no mercado odontológico para o clareamento 

dental de consultório. 

 

 

4.3.1 Descrição da amostra 

 

 

A amostra foi composta por 42 caninos inferiores obtidos juntamente ao banco 

de dentes da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP). 

Foram selecionados dentes que não apresentassem cáries, restaurações, trincas ou 

defeitos na superfície e cuja tonalidade fosse igual ou superior a cor 1M2 obtidos por 

comparação com a escala Vita Bleached (VITA, América do Norte). 

Esta parte do projeto de pesquisa foi submetido, à apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da FOUSP e posteriormente aprovada (anexo D). 

 

 

4.3.2 Grupos experimentais 

 

 

Os 42 caninos foram distribuídos aleatoriamente em um dos 6 grupos 

experimentais disponíveis na tabela 4.5 (n = 7).  
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Tabela 4.5 - Composição dos grupos experimentais 

Grupo 1 H2O2 a 30% por 45 minutos. 

Grupo 2 H2O2 a 25% + 0,003% de GF + irradiação LED por 45 minutos. 

Grupo 3 H2O2 a 10% + 0,016% de GF + irradiação LED por 45 minutos. 

Grupo 4 H2O2 a 10% + 0,016% de CF + irradiação LED por 45 minutos. 

Grupo 5 H2O2 a 0,01% + 0,009% de GF + irradiação LED por 45 minutos. 

Grupo 6 H2O2 a 0,01% + 0,009% de CF + irradiação LED por 45 minutos. 

  

 

4.3.3 Preparo das amostras  

 

 

Previamente ao clareamento dental, foram realizados procedimentos para o 

preparo dos mesmos, como representado na figura 4.11:  

1° - Cada dente teve sua raiz pintada de preto com esmalte de unha, de maneira 

que somente a coroa ficou exposta a ação da solução clareadora. 

2° - Os dentes de cada grupo experimental foram afixados em barras de silicone 

polimerizados por condensação. 

3° - Cada conjunto de dentes afixado em silicone foi posicionado em uma 

plastificadora a vácuo onde foi confeccionada uma moldeira a partir de uma placa de 

EVA de 1 mm. 

4° - Na região vestibular das moldeiras, foram feitas perfurações cujo diâmetro 

é idêntico ao diâmetro da ponta do espectrofotômetro utilizado para a medição de cor. 

Desta forma, foi possível padronizar o local para a medição da cor de cada elemento 

dental. 
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Figura 4.11 – Desenho esquemático da sequência de preparo dos dentes. a – dente extraído; b – 
dente extraído com a raiz pintada com esmalte de unha; c – dentes afixados em barras 
de silicone; d – dentes posicionados na barra de silicone com o guia de referência para 
medição da cor 

 

 

Os dentes então, foram imersos em saliva artificial (anexo D) e após 7 dias 

foram feitas as tomadas de cor subjetiva e objetiva, pré-tratamento. 

A análise subjetiva foi realizada com o auxílio da escala de cor Vita Bleached 

(VITA, América do Norte). Neste tipo de análise os dentes foram comparados com 

cada uma das cores disponíveis na escala e aquela que mais se assemelhasse a cor 

do elemento foi anotada como a cor dental. 

 Para cada cor da escala, foi estipulado um valor de 1 a 15, onde, 0M1 

representou a cor mais clara na escala, com valor = 1, já as outras cores receberam 

consequentemente valores maiores (tabela 4.6). Isto foi feito de maneira a facilitar a 

comparação do efeito clareador, bem como a análise estatística posterior.  
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Tabela 4.6 - Valores atribuidos para cada uma das cores da escala de cor Vita Bleached 

Vita Bleached 

Cor Número 

0M1 1 

0.5M1 2 

1M1 3 

1M1.5 4 

1M2 5 

1.5M2 6 

2M2 7 

2.5M2 8 

3M2 9 

3.5M2 10 

4M2 11 

4.5M2 12 

5M2 13 

5M2.5 14 

5M2 15 

 

Além da análise subjetiva, também foi realizada uma avaliação objetiva 

utilizando-se o espectrofotômetro digital Vita Easyshade. Neste tipo de análise foi 

possível a obtenção dos parâmetros L. a. b., nos permitindo calcular o ΔE (equação 

1) utilizado para comparação do efeito clareador e análise estatística.  

 

Equação 1 – Equação utilizada para o cálculo do ΔE 

∆𝐸 =  √∆𝐿∗ 2 + ∆𝑎∗ 2 + ∆𝑏∗ 2 

 

Após aferir a cor inicial de cada dente, seguiu-se para o clareamento dental. 

Nele, cada elemento dental foi imerso em uma solução clareadora e ligou-se a 

lâmpada LED (figura 4.12) quando necessário, conforme os grupos experimentais 

definidos anteriormente (tabela 4.5). A cada 15 minutos de tratamento a solução 

clareadora foi trocada, completando um total de 45 minutos de tratamento. 
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Figura 4.12 – Desenho esquemático da sequência do tratamento clareador. a – dentes posicionados 
em tubos de ensaio; b – aplicação da solução clareadora + ativação da lâmpada LED;    
c – aplicação da solução clareadora 

 

 

 

Após este período, os tratamentos foram encerrados e cada dente foi lavado 

com água destilada e reposicionados nos moldes de silicone para a tomada de cor 

final, conforme descrito para a tomada de cor pré-tratamento. Todos os valores foram 

anotados e seguiram para análise estatística. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados são apresentados em três partes, seguindo a divisão proposta 

anteriormente para o trabalho.  Primeiro, apresentam-se os resultados obtidos a partir 

da otimização do clareamento utilizando corantes alimentares. Posteriormente, a 

identificação de radicais hidroxila nos processos clareadores e, por fim, os resultados 

da aplicação das fórmulas experimentais em dentes humanos. 

 

 

5.1 OTIMIZAÇÃO DO CLAREAMENTO UTILIZANDO CORANTES ALIMENTARES 

 

 

A otimização do clareamento é apresentada individualmente de acordo com o 

corante alimentar utilizado. 

 

 

5.1.1 Verde Rápido 

 

 

Nas faixas de valores avaliadas para o corante Verde Rápido, a porcentagem 

de remoção de cor nos diferentes grupos se mostrou dependente da condição 

experimental (figura 5.1). Os dados foram analisados com base em um modelo de 

superfície de resposta utilizando o software Statgraphics 5.1 Plus. Os grupos controle 

apresentaram efeitos baixos em relação a remoção de cor, sendo assim, seus 

resultados estão apresentados no anexo F.  
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Figura 5.1 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Verde Rápido para cada grupo 
experimental, na presença de gluconato ferroso ou citrato férrico 

 

É possível verificar que a maioria dos grupos experimentais apresentou alta 

taxa de remoção de cor, variando entre 80 e 95%. Além disso, com exceção dos 

experimentos 4, 10 e 14, ambos os complexos de ferro apresentaram eficiência 

semelhante na remoção do corante. 

 

 

5.1.1.1 Diagrama de Pareto e superfície de resposta na presença de gluconato 

ferroso 

 

 

  A figura 5.2 apresenta o diagrama de Pareto. Este evidencia a sensibilidade 

das variáveis estudadas (concentração de H2O2; complexo de ferro; e tempo de 

irradiação), sobre a resposta obtida (remoção do corante). Dessa forma, foi possível 
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identificar quais as variáveis ou interações entre elas que mais influenciaram para a 

descoloração. 

 

Figura 5.2 – Diagrama de Pareto – os parâmetros que ultrapassam a linha vertical azul, possuem 
efeito significativo, positivo ou negativo, sobre a remoção do corante, em um nível de 
95% de confiança (p<0,5) 

 

 

A variável que apresentou a maior influência significativa foi o tempo de 

irradiação, seguido pela concentração de gluconato ferroso. Seus efeitos positivos 

estão associados a um aumento na remoção do corante, ou seja, quanto maior o 

tempo de irradiação e a concentração de gluconato ferroso utilizada, maior será a 

descoloração obtida.  

Já a variável concentração de peróxido de hidrogênio possui um efeito negativo 

na remoção do corante, de maneira que, quanto maior a concentração de H2O2, menor 

será a descoloração. 

A influência das interações entre as variáveis foi analisada através da superfície 

de resposta. A figura 5.3 representa a interação AC (concentração de gluconato X 

tempo de irradiação), cujo efeito é negativo sobre e significante sobre a remoção do 

corante.  

Dessa forma, para uma baixa concentração de gluconato ferroso (0,0045%), 

com o aumento do tempo de irradiação, a remoção de cor melhora consideravelmente, 

variando de 71% em 15 minutos de irradiação, para 88% em 45 minutos. Já para a 

maior concentração de GF (0,0145%), com o aumento do tempo de irradiação, o efeito 

da descoloração não é tão expressivo, porém este já se inicia com remoções altas, 

variando de 88% em 15 minutos de irradiação para um máximo de aproximadamente 

95% em 35 minutos, decaindo posteriormente (figura 5.3). 
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Figura 5.3 – Gráfico da superfície de resposta da porcentagem de corante removido (Verde Rápido) 
quando da interação entre a concentração de gluconato ferroso versus tempo de 
irradiação 

 

 

Já a figura 5.4 representa a interação AB (concentração de gluconato ferroso 

X concentração de H2O2), cujo efeito é positivo e significante sobre a remoção do 

corante.  

 

Figura 5.4 - Gráfico da superfície de resposta da porcentagem de corante removido (Verde Rápido) 
quando da interação entre a concentração de gluconato ferroso versus concentração de 
H2O2 
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O aumento da concentração de gluconato ferroso, bem como a diminuição da 

concentração de H2O2 utilizada, promovem uma maior porcentagem na remoção do 

corante. De maneira que, em valores de 0,0045% de GF a descoloração é de cerca 

de 81%, utilizando 1,45% de H2O2 e de 89% com 0,45% de H2O2. Já em maiores 

concentrações de GF, independentemente da concentração de H2O2, a porcentagem 

de remoção do corante é de aproximadamente 94%.   

A figura 5.5 representa a interação BC (tempo de irradiação X concentração de 

H2O2), cujo efeito é positivo e significante sobre a remoção do corante.  

 

Figura 5.5 - Gráfico da superfície de resposta da porcentagem de corante removido (Verde Rápido) 
quando da interação entre a concentração de H2O2 versus tempo de irradiação 

 

 

Nesta interação, o aumento do tempo de irradiação sempre promove maior 

remoção do corante, sendo próxima de 96% em aproximadamente 40 minutos, 

independentemente da concentração de H2O2. Já em menores tempos de irradiação, 

15 minutos, a utilização de maiores concentrações de H2O2 (1,45%) é necessária. 

A partir destes resultados, é possível estimar o valor otimizado das variáveis para 

a maior remoção do corante Verde Rápido, sendo as concentrações ideais: 0,14% de 

H2O2 + 0,009% de gluconato ferroso, irradiados com o LED por 35 minutos. 

A figura 5.6 ilustra os efeitos principais de cada variável em relação a porcentagem 

de corante removido. Observou-se que o tempo de irradiação, bem como a 

concentração de gluconato ferroso chegaram a um limite (0,009% de GF e 35 minutos 
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de irradiação). Porém os efeitos do H2O2 aumentam conforme a concentração 

utilizada é diminuída, sendo que seu limite não foi observado. 

Assim, explorou-se valores abaixo de 0,14% de H2O2 (0,11%; 0,08%; 0,05%; 

0,02%; 0,01% e 0,001%) e foi observado que a maior remoção do corante ocorreu 

utilizando-se 0,01% de H2O2. 

 

Figura 5.6 – Gráfico da porcentagem de corante removido em relação à concentração de gluconato 
ferroso, concentração de H2O2 e tempo de irradiação 

 

 

 Após analisar os resultados, foi possível estimar que o valor otimizado para a 

remoção de cerca de 99% do corante Verde Rápido, é de 0,01% de H2O2 + 0,009% 

de gluconato ferroso, irradiados com o LED por 35 minutos. 

 

 

5.1.1.2 Diagrama de Pareto e superfície de resposta na presença de citrato férrico 

 

 

O diagrama de Pareto, representado na figura 5.7, demonstra que a variável 

tempo de irradiação, apresentou a maior influência significativa e positiva sobre a 

remoção do corante. Além disso, a concentração de citrato férrico também apresentou 

um efeito positivo e significante. Já a variável concentração de H2O2, não exerceu 

influência significativa no resultado da descoloração.  
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Figura 5.7 - Diagrama de Pareto – os parâmetros que ultrapassam a linha vertical azul, possuem efeito 
significativo, positivo ou negativo, sobre a remoção do corante, em um nível de 95% de 
confiança (p<0,5) 

 

 

Assim como para o gluconato ferroso, a influência das interações entre as 

variáveis foi analisada através de superfície de resposta, sendo que a interação AC 

(concentração de citrato férrico X tempo de irradiação) foi a única cujo efeito foi 

estatisticamente significante.  

Para uma baixa concentração de citrato férrico (0,0045%), com o aumento do 

tempo de irradiação, a remoção de cor aumentou consideravelmente, variando de 

83% em 15 minutos de irradiação, para aproximadamente 93% em 45 minutos. Já 

para a maior concentração de CF (0,0145%), com o aumento do tempo de irradiação, 

o efeito da descoloração não é tão expressivo. Porém este já se inicia com remoções 

altas, variando de 90% em 15 minutos de irradiação para um máximo de 95% em 

aproximadamente em 34 minutos, decaindo posteriormente (figura 5.8). 
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Figura 5.8 - Gráfico da superfície de resposta da porcentagem de corante removido (Verde Rápido) 
quando da interação entre a concentração de citrato férrico versus tempo de irradiação 

 

 

Dessa forma, o valor otimizado para a maior remoção do corante Verde Rápido, 

utilizando citrato férrico é de 0,14% de H2O2 + 0,0084% de gluconato ferroso, 

irradiados com o LED por 34 minutos. 

Na figura 5.9, tem-se os efeitos principais de cada variável em relação a 

porcentagem de corante removido. Assim, como na utilização de gluconato ferroso, 

observou-se que o tempo de irradiação, bem como a concentração de citrato férrico 

utilizados chegaram a um limite (0,0084% de CF e 34 minutos de irradiação) e os 

efeitos do H2O2 não, de maneira que estes aumentam conforme a concentração de 

H2O2 é diminuída. 

Assim, explorou-se valores abaixo de 0,14% de H2O2 (0,11%; 0,08%; 0,05%; 

0,02%; 0,01% e 0,001%) e foi observado que a maior remoção do corante ocorreu 

utilizando-se 0,01% de H2O2. 
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Figura 5.9 - Gráfico da concentração do corante removido em relação à concentração de citrato férrico, 
concentração de H2O2 e tempo de irradiação 

 

 

O valor otimizado para a remoção de cerca de 98% do corante Verde Rápido, 

utilizando CF é de 0,01% de H2O2 + 0,0084% de citrato férrico, irradiados com o LED 

por 34 minutos. 

 

 

5.1.2 Carmim 

 

 

Nas faixas de valores avaliadas para o corante Carmim, a porcentagem de 

remoção de cor nos diferentes grupos se mostrou dependente da condição 

experimental (figura 5.10). Com isso, os dados foram analisados com base em um 

modelo de superfície de resposta utilizando o software Statgraphics 5.1 Plus. Os 

grupos controle apresentaram efeitos baixos em relação a remoção de cor. Sendo 

assim, seus resultados estão apresentados no anexo G.  
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Figura 5.10 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Carmim para cada grupo experimental 

 

 

Ao contrário do corante Verde Rápido, o corante Carmim foi mais difícil de ser 

removido. Constata-se que dos 16 ensaios apenas 4 promoveram remoção do corante 

próximo de 90%. 

 

 

5.1.2.1 Diagrama de Pareto e superfície de resposta na presença de gluconato 

ferroso 

 

 

O diagrama de Pareto (figura 5.11), demonstra que a variável tempo de 

irradiação, apresentou a maior influência significativa e positiva sobre a remoção do 
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corante. A concentração de gluconato ferroso também apresentou um efeito positivo 

e significante, assim como a variável concentração de H2O2.  

 

Figura 5.11 - Diagrama de Pareto – os parâmetros que ultrapassam a linha vertical azul, possuem 
efeito significativo, positivo ou negativo, sobre a remoção do corante, em um nível de 
95% de confiança (p<0,5) 

 

 

A interação AC (concentração de gluconato ferroso X tempo de irradiação; 

figura 5.12) foi a única cujo efeito foi significante, sendo esta, analisada através da 

superfície de resposta. 

O aumento do tempo de irradiação sempre melhora a remoção do corante, 

sendo está próxima de 94% em 45 minutos de irradiação, independentemente da 

concentração de gluconato ferroso utilizada. Já em menores tempos de irradiação (15 

minutos), a utilização de maiores concentrações de GF (1,45%) aumentam a 

descoloração em cerca de 10%. 
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Figura 5.12 - Gráfico da superfície de resposta da porcentagem de corante removido (Carmim) quando 
da interação entre a concentração de gluconato ferroso versus tempo de irradiação 

 

 

Assim, o valor otimizado para a maior remoção do corante Carmim, utilizando 

gluconato ferroso é de 0,84% de H2O2 + 0,0165% de gluconato ferroso, irradiados 

com o LED por 45 minutos. 

Na figura 5.13, tem-se os efeitos principais de cada variável em relação a 

porcentagem de corante removido. Embora o tempo de irradiação tenha alcançado 

um ponto ótimo de 45 minutos, a concentração de GF, bem como a de H2O2 podem 

ser melhor exploradas. 

Figura 5.13 - Gráfico da concentração do corante removido em relação à concentração de gluconato 
ferroso, concentração de H2O2 e tempo de irradiação 
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Com isso, foram testados valores abaixo de 0,14% e acima de 1,65% de H2O2 

(0,01%; 2%, 3%; 5%; 7% e 10%) e foi observado que a maior remoção de Carmim 

ocorre utilizando-se 10% de H2O2. 

Dessa forma, o valor otimizado para a remoção de aproximadamente 96% do 

corante Carmim, utilizando GF é de 10% de H2O2 + 0,0165% de gluconato ferroso, 

irradiados com o LED por 45 minutos. 

 

 

 5.1.2.2 Diagrama de Pareto e superfície de resposta na presença de citrato 

férrico 

 

 

O diagrama de Pareto (figura 5.14) demonstra que a variável tempo de 

irradiação apresentou a maior influência significativa e positiva sobre a remoção do 

corante Carmim. Por outro lado, nas condições estudadas, as concentrações de 

citrato férrico e de H2O2, bem como as interações entre as variáveis, não tiveram efeito 

significativo sobre a resposta e, portanto, não foram realizadas análises por meio de 

superfície de resposta. 

 

Figura 5.14 - Diagrama de Pareto – os parâmetros que ultrapassam a linha vertical azul, possuem 
efeito significativo, positivo ou negativo, sobre a remoção do corante, em um nível de 
95% de confiança (p<0,5) 

 

 

Assim, o valor otimizado para a maior remoção do corante Carmim, utilizando 

citrato férrico é de 0,14% de H2O2 + 0,0165% de citrato férrico, irradiados com o LED 

por 50 minutos. 
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Como realizado no grupo anterior, também aqui foram explorados outros valores 

de concentração de H2O2 (0,01%; 2%, 3%; 5%; 7% e 10%) e foi observado que a 

maior remoção de Carmim ocorre utilizando-se 10% de H2O2. 

Com isso, o valor otimizado para a maior remoção de aproximadamente 94% do 

corante Carmim, utilizando citrato férrico é de 10% de H2O2 + 0,0165% de CF, 

irradiados com o LED por 50 minutos. 

 

 

5.1.3 Índigo Carmim 

 

 

Nas faixas de valores avaliadas para o corante Índigo Carmim, a porcentagem 

de remoção de cor nos diferentes grupos não foi dependente da condição 

experimental (figura 5.15), de maneira que, independentemente do ensaio realizado, 

a resposta obtida foi maior que 97% de descoloração. Assim, não foram realizadas 

análises por meio de superfície de resposta uma vez que todas as condições 

estudadas são eficientes. Os grupos controle são apresentados no anexo H.  

 

Figura 5.15 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Índigo Carmim para cada grupo 
experimental 
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 5.2 VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE RADICAIS HIDROXILA 

 

 

Para facilitar a compreensão dos resultados, estes serão apresentados em dois 

blocos distintos. O primeiro contém apenas grupos experimentais (tabela 5.1) onde 

não há presença de corantes alimentares (grupos 4; 5; 6; 7; 8 e 9), já no segundo 

bloco estes se fazem presentes (grupos 1; 2; 3; 10; 11 e 12). 

 

Tabela 5.1 - delineamento dos grupos experimentais 

Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

H2O2 (450 mM) + + + + + + + - + - - - 

Gluconato ferroso (192 mM) - - - + - - - - - - - - 

DMPO (22,6 mM) + + + + + + + + + + + + 

DMSO (394mM) - - - - - - - - + - - - 

LED (15 min) + + + + + - - + + + + + 

Verde rápido (0,016 mM) + - - - - - - - - + - - 

Carmim (0,34 mM) - + - - - - - - - - + - 

Índigo Carmim (0,107 mM) - - + - - - - - - - - + 

Temperatura elevada 40 °C (15 min) - - - - - + - - - - - - 

+ contém; - não contém. 

 

 

5.2.1   Verificação da produção de radicais hidroxila sem a presença de 

corantes 

 

 

Para descartar uma possível influência dos corantes na produção dos radicais 

hidroxila, inicialmente os testes foram realizados na ausência dos mesmos. Para isso, 

espectros típicos do adulto DMPO/HO• foram obtidos em todos os grupos em que o 

H2O2 esteve presente (grupos 4; 5; 6; 7 e 9), demonstrando a produção de radicais 

livres nos sistemas avaliados. Estes espectros são caracterizados por conter 4 linhas 

cujas intensidades dos picos seguem uma razão de 1:2:2:1 (figura 5.16).   
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Figura 5.16 – Espectros do adulto DMPO/HO
•
 obtidos pela irradiação (hv 450 nm) de H2O2 (450 mM) 

na presença de DMPO (22,6 mM). No tempo 0 o LED encontrava-se desligado 

 

 

A figura 5.17, mostra a intensidade de sinal para os adultos DMPO/HO• 

formados em cada grupo experimental. Nela é possível observar que o experimento 

com o complexo de ferro (foto-Fenton) apresentou a maior produção de radicais livres 

nos primeiros 5 minutos, seguido respectivamente pelo grupo contendo H2O2 irradiado 

por LED e H2O2 com a temperatura elevada a 40°C. Além disso, ao desligar a lâmpada 

LED, a produção de radicais livres decaia rapidamente.  

Já o grupo que continha apenas DMPO irradiado por LED e o grupo em que o 

H2O2 foi mantido no escuro em temperatura ambiente, praticamente não formaram 

sinal.  
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Figura 5.17 – Gráfico da intensidade de sinal formado para cada grupo experimental em função do 
tempo 

 

 

Com isso, para confirmar se os sinais obtidos eram referentes a produção dos 

radicais hidroxila, foi realizado um ensaio, irradiando-se o H2O2 na presença de DMPO 

e DMSO. Este último, age como um sequestrador de radicais HO• e promove a 

formação de radicais •CH3 (radical metila).  

Os radicais metila, por sua vez, são aprisionados pelo DMPO, gerando o adulto 

DMPO/•CH3, caracterizado pela presença de 6 linhas. 

A figura 5.18, obtida a partir do experimento descrito acima (grupo 9), 

representa o espectro característico do adulto DMPO/•CH3.  

Isto sugere que a maioria dos adultos DMPO/HO• observados na ausência de 

DMSO são originados do aprisionamento de radicais HO•
, confirmando indiretamente, 

a produção de HO• nos sistemas analisados. 
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Figura 5.18 - Espectros do adulto DMPO/
•
CH3, obtidos pela irradiação (hv 450 nm) de H2O2 (450 mM) 

na presença de DMPO (22,6 mM) + DMSO (394 mM). No tempo 0 o LED encontrava-se 
desligado 

 

 

 

5.2.2   Influência dos corantes  

 

 

 A figuras 5.19, representa os espectros obtidos a partir da irradiação com LED 

dos corantes Verde Rápido, Carmim e Índigo Carmim (grupos 10; 11 e 12). Nela pode-

se observar que somente o corante Índigo Carmim, sofreu influência da luz, de 

maneira a exibir sinal em EPR (figura 5.19c). 
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Figura 5.19 – Espectros de EPR obtidos pela irradiação (450 nm) dos corantes Verde Rápido (a), 
Carmim (b) e Índigo Carmim (c), nos tempos 0 e 30 minutos 

 

 

Já para os grupos 1, 2 e 3, foi observado a formação espectros típicos do adulto 

DMPO/HO•, demonstrando a produção de radicais livres nos sistemas contendo H2O2 

e corantes, irradiados por LED (figura 5.20).  

 



88 

 

Figura 5.20 - Espectros do adulto DMPO/HO
•
 obtidos pela irradiação (hv 450 nm) de H2O2 (450 mM) 

+ DMPO (22,6 mM), na presença dos corantes (a) Verde Rápido (0,016 mM); (b) Carmim 
(0,34 mM); (c) Índigo Carmim (0,107 mM). No tempo 0 o LED encontrava-se desligado 

 

 

 

5.3   AVALIAÇÃO DO EFEITO CLAREADOR OTIMIZADO EM DENTES HUMANOS 

 

 

Nesta parte do trabalho foram testados 6 grupos (tabela 5.2), onde os grupos 

3, 4, 5 e 6 representam as fórmulas obtidas na fase de otimização (fórmulas 

experimentais). Já os grupos 1 e 2 representam a composição de géis clareadores 

existentes no mercado odontológico (fórmulas comerciais). 
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 Tabela 5.2 - Composição dos grupos experimentais 

Grupo 1 H2O2 a 30% por 45 minutos. 

Grupo 2 H2O2 a 25% + 0,003% de GF + irradiação LED por 45 minutos. 

Grupo 3 H2O2 a 10% + 0,016% de GF + irradiação LED por 45 minutos. 

Grupo 4 H2O2 a 10% + 0,016% de CF + irradiação LED por 45 minutos. 

Grupo 5 H2O2 a 0,01% + 0,009% de GF + irradiação LED por 45 minutos. 

Grupo 6 H2O2 a 0,01% + 0,009% de CF + irradiação LED por 45 minutos. 

 

Os resultados da avaliação subjetiva e objetiva de cor, após o clareamento 

dental, foram testados a partir de análise de variância (ANOVA; p<0,05), através do 

programa Statistica 8.0 (StatSoft, Inc., Fulsa, EUA). Para a comparação entre os 

diferentes grupos, utilizou-se contrastes pelo teste de Tukey. 

 

 

5.3.1 Avaliação subjetiva 

 

 

A tabela 5.3, apresenta as médias e os desvios padrão, referentes a diferença 

nos valores obtidos com a escala de cor Vita Bleached, antes e após o tratamento 

clareador.   

 

Tabela 5.3 – Média e desvio-padrão dos valores obtidos a partir da escala Vita Bleached, referentes a 
diferença entre a cor inicial e após o tratamento clareador 

Grupo Média  Desvio padrão 

1 - 1,00 0,00 

2 - 2,80 0,44 

3 - 3,80 0,44 

4 - 4,40 0,89 

5 - 1,00 0,00 

6 - 0,80 0,44 
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A partir da análise de variância (ANOVA), foi possível determinar que os grupos 

3 (H2O2 a 10% + 0,016% de GF + irradiação LED por 45 minutos) e 4 (H2O2 a 10% + 

0,016% de CF + irradiação LED por 45 minutos) apresentaram o maior efeito clareador 

dentre as diferentes formulações avaliadas (figura 5.21), sendo estes estatisticamente 

semelhantes, capazes de clarear os dentes em cerca de 4 tons na escala de cor Vita 

Bleached. O grupo 2 (H2O2 a 25% + 0,003% de GF + irradiação LED por 45 minutos) 

apresentou-se como a segunda melhor formulação, sendo capaz de clarear 

aproximadamente 3 tons na escala. Já os grupos 1, 5 e 6 promoveram menor 

clareamento (1 tom), sendo estes estatisticamente semelhantes entre si. 

Assim, a ordem decrescente de efeito clareador apresentado entre os grupos 

analisados foi: Grupos 3 e 4 > Grupo 2 > Grupos 1, 5 e 6. 

 

Figura 5.21 – Gráfico de médias dos valores obtidos pela escala Vita Bleached para cada grupo 
experimental. Letras iguais indicam semelhança estatística (Tukey) 
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5.3.2 Avaliação Objetiva 

 

 

A tabela 5.4 apresenta as médias e os desvios padrão referentes aos valores 

de ΔE, calculados a partir das medidas de L*a*b, obtidos com o espectrofotômetro 

digital Vita Easyshade. 

 

Tabela 5.4 - – Média e desvio-padrão dos valores de ΔE obtidos a partir do espectrofotômetro digital 
Vita Easyshade 

Grupo Média ΔE Desvio padrão 

1 3,36 0,65 

2 5,19 1,40 

3 5,18 0,53 

4 6,37 0,96 

5 2,16 0,40 

6 2,12 0,27 

 

Os grupos 2 (H2O2 a 25% + 0,003% de GF + irradiação LED por 45 minutos), 3 

(H2O2 a 10% + 0,016% de GF + irradiação LED por 45 minutos) e 4 (H2O2 a 10% + 

0,016% de CF + irradiação LED por 45 minutos) apresentaram o maior efeito clareador 

dentre as diferentes formulações estudadas (figura 5.22), sendo estes 

estatisticamente semelhantes entre si, apresentando valores médios de ΔE acima de 

5 pontos. 

Já os grupos 1, 5 e 6 foram estatisticamente semelhantes entre si e 

promoveram menor clareamento dental, onde os valores médios de ΔE ficaram entre 

2 e 3 pontos.  
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Figura 5.22 – Gráfico de médias de Delta E para cada grupo experimental. Letras iguais indicam 
semelhança estatística (Tukey) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Atualmente, o processo clareador em odontologia restringe-se basicamente à 

utilização de peróxido de hidrogênio (H2O2). Este começou a ser utilizado em 1910 (2) 

e desde então o que encontra-se no mercado é a replicação de fórmulas já utilizadas. 

Dessa forma, existe ainda espaço para melhorias no processo clareador, sendo 

que o uso de fonte luminosas é uma das alternativas exploradas.  Porém, há uma falta 

de consenso na literatura odontológica em relação a eficácia das fontes de luz 

utilizadas para o clareamento dental (6, 9, 11, 12, 14, 96). A divergência de resultados entre 

os estudos pode ser atribuída a vários fatores como, por exemplo, o delineamento do 

experimental do estudo, o tipo de fonte de luz utilizada, bem como aos géis 

clareadores, que possuem formulações diversas, onde o mesmo princípio ativo varia 

na sua concentração. Além disso, e mais recentemente, a adição de catalisadores 

como complexos de ferro ou titânio (3, 6) também podem influenciar no resultado final 

do clareamento. 

O clareamento dental é um conjunto complexo de processos físicos e químicos 

que acontecem concomitantemente. Em um primeiro momento, o princípio ativo 

presente no gel deve penetrar na estrutura dental de maneira a encontrar os 

pigmentos internalizados no dente. Posteriormente, o princípio ativo deve ser capaz 

de produzir radicais livres através de sua decomposição, promovendo o clareamento. 

Além disso, quando são utilizadas fontes luminosas, visando potencializar o 

processo, estas devem ser capazes de transmitir a luz por toda estrutura dental, de 

maneira que essa penetre no dente até encontrar os pigmentos e o peróxido de 

hidrogênio lá presentes.  

Dessa forma, para evitar as variáveis de difícil controle como, por exemplo, a 

complexidade de difusão química e transmissão de luz através da estrutura dental, 

bem como a interação de componentes do clareador com a mesma, optou-se, na 

primeira e segunda fase do presente estudo pela realização de um estudo in vitro, 

avaliando a degradação de corantes alimentares na presença de peróxido de 

hidrogênio em solução.  

Este tipo de metodologia, vem sendo mais recentemente utilizado por alguns 

autores em estudos sobre a eficiência do clareamento (4, 59, 72). A grande vantagem 

desta abordagem é permitir a ação direta do princípio ativo, no presente caso o 
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peróxido de hidrogênio, sobre um ou mais corantes, estando ambos em solução. Além 

disso, também é possível quantificar a real influência de fatores coadjuvantes na 

oxidação dos corantes como a presença de catalizadores e/ou luz. 

Assim, é possível realizar um grande número de experimentos em laboratório 

e obter formulações comprovadamente eficientes. Somente a partir destas fórmulas 

experimentais se partiria para estudos em dentes humanos. 

Embora esta metodologia, que de agora em diante será denominada 

corante/oxidante, não seja original, as pesquisas encontradas na literatura utilizam 

corantes que normalmente não estão presentes em alimentos e bebidas como, por 

exemplo, o corante Rodamina B, muito utilizado em aplicações de biotecnologia como 

a citometria de fluxo e em ensaios de imunoabsorção enzimática (129-131). 

Racionalmente, faz sentido utilizar corantes alimentares para os testes 

oxidante/corante. Atualmente há mais de 90 corantes utilizados em alimentos (132). 

Este grande leque de opções traz a dúvida: qual (is) corante (s) escolher para estudar 

clareamento? 

Infelizmente, nem todos os corantes utilizados em um país podem ser usados 

em outros. Isto torna a escolha do corante ainda mais complexa. 

No presente estudo foram selecionados 3 corantes alimentares (Carmim, Índigo 

Carmim e Verde Rápido), cujo uso é permitido no mundo todo, sendo largamente 

empregado pela indústria alimentícia (132, 133). Desta forma, seria possível a replicação 

desta metodologia em qualquer país utilizando estas mesmas substâncias.  

Estes corantes serviram como padrão para quantificar a sua descoloração 

quando submetidos a diferentes processos oxidativos. Após um planejamento 

experimental, buscou-se a melhora de todo o processo clareador, ou seja, variando a 

concentração de H2O2, complexos de ferro e tempo de irradiação, foi possível obter 

encontrar a melhor formulação para a degradação de cada corante. 

Esta abordagem permitiu diminuir o número de ensaios realizados, pois todas 

as variáveis foram exploradas em conjunto, também foi possível eliminar e isolar 

variáveis, além de facilitar uma possível reprodução deste estudo por outros 

pesquisadores. 

Quanto aos resultados obtidos, foi observada diferença na degradação dos 

corantes quando da utilização de somente peróxido de hidrogênio, comparado ao uso 

deste catalisado pelos complexos de ferro (reação de Fenton), sendo esta superior, 
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dependendo da condição experimental (figuras F.1 vs F.2 – anexo F; figuras G.1 vs 

G.2 – anexo G; figuras H.1 vs H.2 – anexo H). 

Além disso, a luz LED foi capaz de ampliar consideravelmente o efeito 

clareador. Dessa forma, independentemente do corante utilizado, o potencial 

clareador da reação de foto-Fenton foi superior às demais, seguindo em ordem 

decrescente pelo H2O2 irradiado com LED, posteriormente pela reação de Fenton e 

por último pela utilização de somente peróxido de hidrogênio, esta apresentando os 

menores resultados quanto a remoção de cor. Outros autores também demonstraram 

a superioridade do efeito clareador obtido com a reação de foto-Fenton (4, 59, 72).  

Foi verificado na segunda parte deste trabalho que existe grande produção de 

radicais HO• tanto na reação de foto-Fenton, como na irradiação do H2O2 com a 

lâmpada LED. Além disso, estes dois processos oxidativos apresentaram os melhores 

resultados clareadores, confirmando assim a teoria de que os radicais HO• são os 

responsáveis pelo clareamento dental (68, 74).  

Ao analisar os resultados obtidos para cada um dos corantes, pode-se notar 

que a intensidade da resposta é diferente entre os 3.  

O corante Índigo Carmim, foi o menos recalcitrante, ou seja, o que menos 

resistiu ao processo clareador, de maneira que, em qualquer condição de oxidação 

nos grupos teste (reação de foto-Fenton), foram obtidos clareamentos próximos de 

99% (figura 5.15). Em contrapartida, os corantes Verde Rápido e Carmim não tiveram 

o mesmo comportamento, uma vez que diferentes condições experimentais 

promoveram diversas intensidades de resposta.  

Estas diferenças permitiram traçar uma superfície de resposta, relacionando o 

efeito clareador às variáveis envolvidas no processo e, dessa forma, determinar uma 

formula ótima, envolvendo a concentração ideal de H2O2, complexo de ferro, bem 

como o tempo de irradiação, para o clareamento máximo de cada corante. 

Para o corante Verde Rápido, os complexos de ferro, gluconato ferroso e citrato 

férrico, promoveram porcentagens de clareamento semelhantes nos grupos teste 

(figura 5.1). Devido a essa semelhança, o valor ideal de concentração para os dois 

complexos de ferro foi igual (0,009%), de maneira que concentrações abaixo ou acima 

desse valor afetaram negativamente no clareamento.  

O tempo ideal de irradiação também foi obtido. Já para a variável concentração 

de H2O2, observou-se uma tendência em melhora no processo clareador quando eram 
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utilizados valores baixos de concentração de H2O2 (figuras 5.6 e 5.9). Dessa forma, 

foram fixadas a concentração dos complexos de ferro e o tempo de irradiação nos 

seus respectivos valores ideais, 0,009% e 35 minutos respectivamente, variando-se 

apenas a concentração de peróxido de hidrogênio em valores abaixo dos estipulados 

no planeamento experimental não explorados anteriormente. 

Assim, foi possível explorar todas as variáveis envolvidas, de maneira a se 

obter o máximo de clareamento para o corante Verde Rápido, sendo o valor otimizado: 

0,01% de H2O2 + 0,009% de complexo de ferro, irradiados com o LED por 35 minutos. 

Para o corante Carmim, seu clareamento se mostrou fortemente ligado ao 

tempo de irradiação (figuras 5.11 e 5.14). Este corante foi o único a sofrer fotólise 

direta pela fonte de LED. Segundo Nigel Young e colaboradores (72), isto ocorre porque 

a fonte de luz azul emite energia eletromagnética suficiente para a quebra das duplas 

ligações presentes no corante, sendo esta absorvida diretamente por pigmentos 

amarelados, ou avermelhados, como no caso do Carmim. 

Já as variáveis concentração de H2O2 e de complexos de ferro não tiveram 

influência no resultado final (figura 5.13). Assim, constata-se que estas variáveis ainda 

podem ser exploradas até que seus efeitos se façam presentes. Dessa forma, foram 

fixadas a concentração dos complexos de ferro e o tempo de irradiação nos seus 

respectivos valores ideais, 0,016% e 45 minutos, variando-se apenas a concentração 

de peróxido de hidrogênio em valores abaixo e acima dos estipulados no planeamento 

experimental, não explorados anteriormente. 

Com isso, a formulação otimizada para o clareamento do corante Carmim é de: 

10% de H2O2 + 0,016% de complexo de ferro, irradiados com LED por 45 minutos. 

Além destes resultados e independentemente do corante utilizado, foi 

observado o aumento significativo no potencial clareador do grupo controle contendo 

apenas peróxido de hidrogênio irradiado pela lâmpada LED (figura F.3 – anexo F; 

figura G.3 – anexo G; figura H.3 – anexo H). O mecanismo mais simples pelo qual 

isso pode ocorrer é através da clivagem direta do peróxido de hidrogênio em radicais 

hidroxila, pela ação da lâmpada LED. Vale lembrar que, embora a luz emitida pelo 

LED possua energia suficiente para a quebrar o H2O2, o mesmo não absorve 

significativamente a luz visível, de maneira que este tipo de reação seria inviável 

(figura 2.3) (90, 94), e talvez os corantes estejam participando como catalisadores no 

processo. 
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Com isso em mente, foram realizados experimentos em equipamento de 

espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) para a detecção dos 

radicais formados pela irradiação com o LED azul sobre o peróxido de hidrogênio e 

corantes. 

Inicialmente, para descartar uma possível influência dos corantes nos 

processos de formação dos radicais HO•, os ensaios foram feitos na ausência dos 

corantes. Dessa forma, primeiro realizou-se a irradiação do H2O2 com o LED, sendo 

obtidos sinais na análise de EPR, comprovando a formação de radicais livres (figura 

5.16). 

Chama a atenção a formação de radicais hidroxila pela irradiação do peróxido 

de hidrogênio. Esta só deveria ocorrer em comprimentos de onda abaixo 300 nm 

(figura 2.3, região do ultravioleta no espectro eletromagnético). Questionou-se então 

um possível efeito do aumento da temperatura promovido pelo LED na formação 

destes radicais. Com isso, elevou-se, na ausência de luz, a temperatura da solução 

contendo peróxido de hidrogênio à mesma temperatura promovida pelo LED (40°C). 

Neste ensaio também se observou a formação de radicais livres, porém em menor 

intensidade do que no ensaio onde o H2O2 foi irradiado com o LED.  

Foram realizados também testes na ausência de luz e temperatura, não sendo 

observado a formação de sinais em EPR. Pode-se afirmar então que a formação de 

radicais livres na ausência de complexos de ferro se deva a presença da irradiação 

LED, bem como por um pequeno efeito térmico. 

Os sinais obtidos em EPR, foram posteriormente identificados como os radicais 

hidroxila e confirmado pelo teste contendo DMSO. Este composto, ao reagir com os 

radicais HO•, formam radicais metila, que por sua vez são aprisionados pelo DMPO, 

gerando o adulto DMPO/•CH3 (figura 6.1). Este adulto só é formado na presença de 

DMSO e radicais HO• sendo dessa maneira uma forma indireta de identificar os 

radicais hidroxila. 
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Figura 6.1 – Esquema representando as reações para formação do adulto DMPO/
•
CH3 

 

 

Kashima e colaboradores, em 2003 (93), também demonstraram a produção de 

radicais hidroxila através da irradiação do peróxido de hidrogênio por meio de 

diferentes fontes de luz, emitindo radiação entre 400 e 632 nm. Os autores não 

justificaram tal produção. 

 Três hipóteses podem explicar a formação dos radicais HO• no presente 

estudo: 

1 – Possível presença de ferro na vidraria utilizada para a realização dos 

ensaios, contaminando os sistemas, e dessa forma a produção dos radicais hidroxila 

ocorreria pela reação de foto-Fenton. 

2 - Ocorrência da absorção de dois fótons simultaneamente (134). Este 

fenômeno foi descrito pela primeira vez em 1931 por M. Göppert-Mayer (135). Nele, a 

energia de 450 nm emitida pelo LED, atinge, simultaneamente, a molécula de peróxido 

de hidrogênio, ou seja, se dois fótons chegarem ao mesmo tempo na molécula de 

H2O2, estes dois se somam, resultando na energia equivalente a um fóton de 240 nm. 

Assim, seria possível promover a fotólise do H2O2, seguida da formação de radicais 

HO•. Está hipótese é possível devido à alta potência da fonte de luz utilizada no 

presente estudo. 
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3 – Possível emissão de radiação eletromagnética na região do infravermelho 

pela lâmpada LED. Está radiação, pode ser absorvida pelo H2O2, levando-o a um 

estado vibracional excitado (136), facilitando a quebra homolítica da sua ligação química 

mais fraca (ligação peroxo), resultando na formação de dois radicais hidroxila. 

Dentre os 3 corantes estudados, o Índigo Carmim foi o único que apresentou 

sinal após a irradiação na ausência de H2O2. Este resultado está relacionado na 

literatura como uma possível produção de oxigênio singlete pelo Índigo Carmim 

irradiado (137). Isto ocorre através da excitação do corante ao seu estado triplete. 

Durante a volta ao seu estado normal, singlete (figura 2.2), o corante pode promover 

a formação de oxigênio singlete (1O2), através de “spin-orbit coupling” com o oxigênio 

triplete (3O2), sendo esta a forma molecular comum do oxigênio (60).  

Como os outros dois corantes não apresentaram sinal em EPR, e o ruído 

referente ao corante Índigo Carmim é atribuído a formação de oxigênio singlete, a 

produção de radicais hidroxila pelo H2O2 se deve a três fatores independentes entre 

si: presença de ferro na reação, aumento da temperatura e irradiação com a fonte de 

LED. 

A partir dos resultados obtidos com os experimentos da parte um do presente 

trabalho, as formulações ideias para o clareamento dos corantes Carmim e Verde 

Rápido foram selecionadas e testadas em dentes humanos extraídos. Duas formulas 

amplamente utilizadas na odontologia serviram como grupos controle, sendo estas 

comparadas quanto a eficiência no clareamento. A primeira fórmula controle (grupo 1) 

continha peróxido de hidrogênio em alta concentração (30%), a segunda fórmula 

(grupo 2) utiliza a tecnologia foto-Fenton. Nesta, o peróxido de hidrogênio se encontra 

em uma concentração de 25% e o complexo de ferro utilizado para a reação é o 

gluconato ferroso. 

Estas concentrações para os grupos controle (1 e 2), foram selecionadas 

devido a uma grande quantidade de estudos em que estão presentes, de modo que a 

eficiência destas formulações já foi verificada pela literatura (4, 9, 14, 15, 33, 34, 85). 

É fundamental testar fórmulas experimentais sobre a estrutura dental, onde 

variáveis como, por exemplo, permeabilidade de esmalte, idade do dente, corantes 

presentes dentro da estrutura do dente e presença de calcificações passam a ser 

consideradas nos experimentos, partindo assim para um modelo mais complexo. 

Para a avaliação dos resultados do clareamento, o método mais comumente 

utilizado é o visual, através da utilização de escalas de cor. Porém este método 
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apresenta limitações, uma vez que a condição de luz externa, experiência e fadiga 

visual do avaliador podem influenciar na variabilidade de comparação, tornando este 

método subjetivo (138). Neste estudo foi utilizado além da escala de cor Vita Bleached, 

um espectrofotômetro digital (Vita Easyshade). Este permite uma análise objetiva da 

cor, sendo possível o cálculo entre as diferenças pré e pós tratamento (139). 

Normalmente, estes dois métodos de avaliação são utilizados em conjunto de 

forma que diferenças não perceptíveis pela avaliação subjetiva podem ser percebidas 

na análise objetiva. Ontiveros e colaboradores (15), ao avaliarem o resultado clareador 

aplicando ou não luz suplementar, notaram diferenças entre os dois grupos através 

de análise objetiva, o mesmo não ocorreu através de análise visual.  

No presente estudo, a utilização de somente 30% peróxido de hidrogênio 

(grupo 1) ou a formulação ideal para a descoloração do corante Verde Rápido (0,01% 

de H2O2 + 0,009% de complexo de ferro mais irradiação LED – grupos 5 e 6), 

apresentaram os piores resultados para o clareamento dos dentes nas duas formas 

de avaliação, sendo estas estatisticamente semelhantes entre si.  

Já o grupo experimental 2, representando a fórmula comercial que utiliza a 

reação de foto-Fenton (25% de H2O2 + 0,003% de gluconato ferroso + irradiação LED), 

assim como os grupos 3 e 4 (10% de H2O2 + 0,016% de complexo de ferro + irradiação 

LED), referentes a formulação experimental ideal para o clareamento do corante 

Carmim, apresentaram os melhores resultados. Sendo que na avaliação objetiva os 3 

grupos apresentaram-se estatisticamente semelhantes, já na avaliação subjetiva os 

grupos 3 e 4 foram estatisticamente semelhantes entre si e superiores ao grupo 2 

(formulação comercial). Com isso, pode-se afirmar que a formulação experimental dos 

grupos 3 e 4 é mais vantajosa que a formulação comercial simulada no grupo 2 uma 

vez que, estas utilizam uma menor concentração de H2O2 e ainda assim apresentam 

resultados semelhantes. Clareadores com alta concentração de H2O2 têm sido 

questionados pela comunidade científica devido a possibilidade de promoverem 

danos a estrutura dental (140) 

Em ambas as avaliações, notou-se uma tendência de melhora do clareamento 

ao utilizar o citrato férrico como complexo de ferro para a reação de foto-Fenton (grupo 

4). Outros estudos devem ser realizados para explorar esta tendência.  

Com estes resultados foi possível melhorar o clareamento dental utilizando a 

formulação ideal para o corante Carmim. Isso demonstra uma correlação maior deste 
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corante aos resultados obtidos clinicamente, e talvez este seja o mais indicado para 

estudos in vitro para otimização do clareamento dental. 

Gentil, F.H.U em 2015 (141), avaliou a eficiência e estabilidade de cor dentro de 

um período de 365, de diferentes produtos utilizados para o clareamento de 

consultório. O autor observou que o clareador que utiliza a reação de foto-Fenton 

obteve maior efeito clareador do que o clareador composto por apenas 38% de H2O2.  

Vale ressaltar que outros autores (5, 123, 142, 143) também avaliaram a eficiência 

de produtos clareadores na odontologia, porém as formulações experimentais 

propostas neste estudo nunca foram abordadas. 

Assim, a metodologia utilizada se mostrou promissora. Além disso, os 

resultados obtidos in vitro com a otimização do clareamento foram superiores às 

formulações existentes no mercado, ficando evidente a necessidade de continuação 

deste estudo até a obtenção final de um gel e a realização de trabalhos in vivo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Após a otimização do clareamento utilizando corantes alimentares, da 

verificação da presença de radicais hidroxila e da aplicação das fórmulas 

experimentais sobre estrutura dental hígida, pode se concluir que: 

 

 A resposta ao processo oxidativo estudado foi fortemente dependente do 

corante utilizado, de maneira que estes apresentaram diferenças quanto a 

descoloração. O corante Índigo Carmim foi o menos recalcitrante. Já a 

descoloração do Carmim foi influenciada principalmente pela irradiação LED. 

Para o corante Verde Rápido, todas as variáveis atuaram de maneira 

significativa para sua descoloração. 

 Dentre as diferentes fórmulas oxidantes, a reação de foto-Fenton foi a mais 

efetiva para a remoção de cor para todos os corantes. 

 Os corantes não influenciaram na produção de radicais hidroxila pelo H2O2, de 

modo que esta foi relacionada a três fatores independentes entre si: presença 

de ferro na reação, aumento da temperatura e irradiação com a fonte de LED. 

 A melhor fórmula experimental de clareamento aplicado a estrutura dental foi 

10% de H2O2 + 0,016% de complexo de ferro mais irradiação LED por 45 

minutos. Embora nessa formulação os dois complexos de ferro tenham se 

apresentado estatisticamente semelhantes, o citrato férrico mostrou tendência 

a melhorar o resultado. 

 O clareamento dos dentes usando o peróxido de hidrogênio à 30% foi menor 

quando comparado ao obtido com às fórmulas foto-Fenton comercial e a 

experimental com 10% de peróxido de hidrogênio. 

 A formulação experimental utilizando a reação de foto-Fenton com 10% de 

peróxido de hidrogênio foi tão boa quanto à comercial utilizando 25% de H2O2. 

 As fórmulas foto-Fenton com baixa concentração de H2O2 (0,001%) 

promoveram resultados de clareamento menor em relação às fórmulas com 

concentração de peróxido igual ou acima de 10%. 

 Os grupos experimentais que apresentaram o melhor resultado clareador na 

estrutura dental foram os que utilizaram a formulação ideal para o clareamento 
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do corante Carmim. Dessa forma sugere-se que este corante apresente 

correlação aos pigmentos presentes na estrutura dental hígida. 

 A metodologia dos corantes é promissora, pois foi possível explorar de maneira 

eficiente formulações clareadoras, otimizando-as para posterior aplicação em 

dentes humanos.  
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ANEXO A 

 

 

 O modo de preparo da solução que compôs cada ensaio está demonstrado a 

seguir: 

Ensaio 1: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.027% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 2.7% 

- 30 min de exposição 

Ensaio 2: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.0135% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 1.35% 

- 15 min de exposição 

Ensaio 3: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.0405% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 1.35% 

- 15 min de exposição 

Ensaio 4: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.0135% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 4.05% 

- 15 min de exposição 

Ensaio 5: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.0405% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 4.05% 

- 15 min de exposição 

Ensaio 6: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.0135% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 1.35% 

- 45 min de exposição 

Ensaio 7: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.0405% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 1.35% 

- 45 min de exposição 

Ensaio 8: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.0135% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 4.05% 

- 45 min de exposição 

Ensaio 9: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.0405% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 4.05% 

- 45 min de exposição 

Ensaio 10: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.00429% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 2.7% 

- 30 min de exposição 

Ensaio 11: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.0495% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 2.7% 

- 30 min de exposição 

Ensaio 12: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.027% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 0.429% 

- 30 min de exposição 
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Ensaio 13: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.027% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 4.95% 

- 30 min de exposição 

Ensaio 14: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.027% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 2.7% 

- 5 min de exposição 

Ensaio 15: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.027% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 2.7% 

- 55 min de exposição 

Ensaio 16: 

- 1ml de corante na [%] 3 vezes acima da final. 

- 1ml de complexo de ferro a 0.027% 

- 1ml de peróxido de hidrogênio a 2.7% 

- 30 min de exposição 
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ANEXO B 

 

 

Procedimento para purificação do DMPO: 

1 – Retirou-se do freezer (-20 °C) a ampola de DMPO na forma de pasta e 

aguardou-se até que o composto passasse para o estado líquido. Foi realizada a 

homogeneização e transferência do líquido para 1 eppendorf de maneira a facilitar a 

manipulação.  

2 – Para cada 0,5 mL de DMPO, foram adicionados 2,5 mL de uma solução 

contendo 0,1mM de ácido dietilenotriamina-pentacetico (DTPA). A solução de DTPA 

deve foi preparada utilizando água desionizada (18 MΩ cm). 

3 – Transferiu-se 3 mL para um tubo de ensaio plástico contendo 0,15 g de 

carvão ativo e este foi levado para vortexear por 3 ou 4 vezes por aproximadamente 

7 segundos por vez e posteriormente foi centrifugado por 15 minutos a 

aproximadamente 3500 RPM. Estes passos foram repetidos por mais 2 vezes. 

4 – A solução restante foi filtrada através de um filtro para seringa com poros 

de 0,22 µm ou 0,45 µm de uso em sistemas aquosos, homogeneizada e transferida 

para eppendorfs com alíquotas de 250 µL. Estes foram guardados no freezer (-20 °C) 

para uso posterior. 

A concentração de DMPO nessa solução foi de aproximadamente 1,6 M. 
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ANEXO C 

 

 

Espectros de EPR foram obtidos utilizando um espectrômetro de banda-X (9-

10 GHz) da marca JEOL (modelo JES-FR30, JEOL Co. Ltd., Tóquio, Japão) equipado 

com uma cavidade cilíndrica de 43,5 mm de altura operando no modo TE011. Os 

parâmetros instrumentais para a obtenção dos espectros foram: (i) frequência de 

micro-ondas = 9,4 GHz; (ii) atenuação de micro-ondas = 9 dB; (iii) potência de micro-

ondas = 4 mW; (iv) campo magnético central = 3370 G; (v) tempo de varredura = 1 

min; (vi) freqüência de modulação do campo magnético = 100 kHz; (vii) amplitude de 

modulação do campo magnético = 3,2 G; (viii) ganho de amplificação = 790; (ix) 

constante de tempo do detector sensível à fase (PSD - Phase Sensitive Detector) = 

300 ms; (x) número de espectros acumulados = 1. 
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ANEXO D 

 

 

Parecer consubstanciado emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.  
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ANEXO E 

 

 

A saliva artificial foi composta por: (i) 3,4g de fosfato de potássio monobásico; 

(ii) 3,41g de fosfato de sódio bibásico anidro; (iii) 15,02g de bicarbonato de potássio; 

(iv) 5,84g de cloreto de sódio; (v) 0,3g de cloreto de magnésio; (vi) 2,21g de cloreto 

de cálcio; e (vii) 4,8g de ácido cítrico, diluídos em 1 litro de água destilada. 
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ANEXO F 

 

 

GRUPOS CONTROLE – VERDE RÁPIDO 

 

 

A porcentagem de remoção de cor para os grupos controle do corante Verde 

Rápido está demonstrada a seguir. 

A reação de Fenton foi menos eficiente em comparação a reação de foto-

Fenton. Dependendo da condição experimental, o gluconato ferroso, foi mais eficaz 

do que o citrato férrico (figura F.1). 

 

Figura F.1 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Verde Rápido, com a utilização de H2O2 + 

complexos de ferro (reação de Fenton) 

 

 

 A utilização de somente H2O2, não foi efetiva para a remoção de cor, 

apresentando aproximadamente 10% de remoção de cor (figura F.2).   
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Figura F.2 – Gráfico da porcentagem de remoção do corante Verde Rápido, utilizando apenas H2O2 

 

 

 Já a irradiação LED, mostrou-se capaz de melhorar o clareamento quando 

associada ao H2O2 (figura F.3).  

 

Figura F.3 – Gráfico da porcentagem de remoção do corante Verde Rápido, utilizando H2O2 + irradiação 

LED 

 

 

 O corante Verde Rápido foi estável durante todo tempo utilizado nos ensaios 

(55 minutos), não apresentando perda de cor durante esse período, mesmo na 

presença de irradiação LED (figuras F.4 e F.5). 
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Figura F.4 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Verde Rápido, sem a utilização de H2O2, 

complexos de ferro ou irradiação LED 

 

 

Figura F.5 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Verde Rápido, utilizando irradiação LED 

 

 

 A utilização de apenas gluconato ferroso ou citrato férrico para a remoção do 

corante foi praticamente nula (figura F.6), sendo que, ao ser irradiado pelo LED o 

citrato férrico foi capaz de descolorir a solução (figura F.7).  

 

Figura F.6 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Verde Rápido, utilizando os complexos de 

ferro 
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Figura F.7 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Verde Rápido, utilizando os complexos de 

ferro + irradiação LED 
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ANEXO G 

 

 

GRUPOS CONTROLE – CARMIM 

 

 

A porcentagem de remoção de cor para os grupos controle do corante Carmim 

está demonstrada a seguir. 

A reação de Fenton teve uma menor eficiência que a reação de foto-Fenton. 

Dependendo da condição experimental, o gluconato ferroso, foi mais eficaz do que o 

citrato férrico (figura G.1). 

 

Figura G.1 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Carmim, com a utilização de H2O2 + 

complexos de ferro (reação de Fenton) 

 

 

A utilização de somente H2O2, não foi efetiva para a remoção de cor, 

apresentando no máximo 25% de remoção de cor (figura G.2).   
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Figura G.2 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Carmim, utilizando apenas H2O2 

 

 A irradiação LED, mostrou-se capaz de melhorar o clareamento quando 

associada ao H2O2 (figura G.3).  

 

Figura G.3 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Carmim, utilizando H2O2 + irradiação LED

 

 

O corante Carmim foi estável durante todo tempo utilizado nos ensaios (55 

minutos), não apresentando perdas consideráveis de cor durante esse período (figura 

G.4). Porém o mesmo, sofreu fotólise e consequentemente perda de cor na presença 

de irradiação LED (figura G.5). 
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Figura G.4 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Carmim, sem a utilização de H2O2, 

complexos de ferro ou irradiação LED 

 

Figura G.5 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Carmim, utilizando irradiação LED

 

 

 A utilização de apenas gluconato ferroso ou citrato férrico para a remoção do 

corante foi praticamente nula (figura G.6), sendo que, ao serem irradiados pelo LED 

os dois complexos de ferro foram capazes de descolorirem as soluções (figura G.7).  
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Figura G.6 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Carmim, utilizando os complexos de ferro 

 

 

Figura G.7 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Carmim, utilizando os complexos de ferro 

+ irradiação LED 
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ANEXO H 

 

 

GRUPOS CONTROLE – ÍNDIGO CARMIM 

 

 

A porcentagem de remoção de cor para os grupos controle do corante Índigo 

Carmim está demonstrada a seguir. 

A reação de Fenton, dependendo da condição experimental, teve uma menor 

eficiência que a reação de foto-Fenton. Além disso, o gluconato ferroso, foi mais eficaz 

do que o citrato férrico no processo de descoloração (figura H.1). 

 

Figura H.1 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Índigo Carmim, com a utilização de H2O2 
+ complexos de ferro (reação de Fenton) 

 

 

A utilização de somente H2O2, não foi efetiva para a remoção de cor (figura 

H.2).   
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Figura H.2 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Índigo Carmim, utilizando apenas H2O2 

 

 

A irradiação LED, mostrou-se capaz de melhorar o clareamento quando 

associada ao H2O2 (figura H.3). 

 

Figura H.3 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Índigo Carmim, utilizando H2O2 + 
irradiação LED 

 

 

O corante Índigo Carmim foi estável durante todo tempo utilizado nos ensaios 

(55 minutos), não apresentando perda de cor durante esse período, mesmo na 

presença de irradiação LED (figuras H.4 e H.5). 
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Figura H.4 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Índigo Carmim, sem a utilização de H2O2, 
complexos de ferro ou irradiação LED 

 

 

Figura H.5 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Índigo Carmim, utilizando irradiação LED 

 

 

A utilização de apenas complexos de ferro para a remoção do corante foi 

praticamente nula (figura H.6), sendo que, ao serem irradiados pelo LED o citrato 

férrico foi capaz de descolorir as soluções em até 40% (figura H.7).  
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Figura H.6 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Índigo Carmim, utilizando os complexos 
de ferro 

 

 

Figura H.7 - Gráfico da porcentagem de remoção do corante Índigo Carmim, utilizando os complexos 
de ferro + irradiação LED 
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