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RESUMO   

  Foi avaliado o efeito do clareamento na infiltração marginal de dentes 

restaurados com o sistema adesivo Scotchbond Multi -uso Plus e resina composta 

Z-100. Sessenta pré-molares foram divididos em 6 grupos: grupo I, técnica 

imediata, uma bolinha de algodão saturada em peróxido de hidrogênio a 30% foi 

colocada no interior da câmara coronária e na superfície vestibular dos dentes e 

aquecida a uma temperatura de 42ºC por 3 períodos de 15 minutos, num total de 

três sessões semanais; grupo II, técnica mediata, era selado um curativo na 

câmara coronária de peróxido de hidrogênio a 30% mais perborato de sódio por 21 

dias, e no intervalo de sete dias renovado; grupo III, associação das duas técnicas 

acima descritas; grupo IV, técnica caseira com aplicação de peróxido de carbamida 

a 10% por três horas diárias durante 21 dias; grupo V, associação da técnica 

caseira mais mediata; grupo VI foi o controle que não foi submetido ao tratamento 

clareador. Após, todos os grupos permaneceram com um curativo de hidróxido de 

cálcio por dez dias, para em seguida serem restaurados, termociclados e imersos 

em fucsina básica à 0,5% por 24 horas. A medida da penetração do corante pela 

interface dente restauração foi realizada através do programa ImageTool. As 

médias obtidas foram de 3,09; 1,83; 2,11; 2,36; 1,60 e 2,20(mm) para os grupos de 

I ao VI, respectivamente. Nenhum grupo impediu a infiltração marginal; a técnica 

imediata mostrou os maiores valores de infiltração, diferente estatísticamente dos 

grupos II e V; nos grupos onde aplicou-se o perborato de sódio houve uma 

tendência a menor infiltração. Não houve diferença entre as demais técnicas e 

estas em relação ao grupo controle. 



 

1 - INTRODUÇÃO 



1 - Introdução  
 

2 

1 - INTRODUÇÃO 

 

A aparência sempre foi uma preocupação constante do ser humano. Na 

área odontológica, apesar de alguma subjetividade, tem sido praticamente um consenso 

entre pacientes e profissionais a busca da harmonia, naturalidade e expressividade. 

Sem dúvida nenhuma, um trabalho que resulte em uma aparência harmônica, natural e 

expressiva resgata  a desenvoltura, a autoconfiança e a felicidade, na maioria das vezes 

perdidas devido a problemas que de alguma forma possam ter  comprometido a 

aparência. Os materiais e técnicas restauradoras têm contribuído muito para a solução 

de problemas estéticos, no entanto, algumas vezes há necessidade de procedimentos 

coadjuvantes para que o resultado final alcance a harmonia e a naturalidade almejadas. 

Dentre esses procedimentos, o clareamento dental pode muitas vezes contribuir para 

melhores resultados3,25,2945,46,87,90. Além desta vantagem, o clareamento de dentes, 

mesmo considerando as diversas técnicas possíveis, tornou–se bastante  difundido por 

apresentar índices de sucesso alto, necessitar de um tempo de tratamento relativamente 

curto, ser de baixo custo, possível de ser realizado pela maioria dos clínicos, e 

principalmente preservar as estruturas dentárias, comparando com técnicas mais 

radicais como o preparo de facetas ou coroas totais  em resina ou cerâmica3,25,46,87. 

As tentativas de clareamento dental datam desde o século passado, 

onde várias substâncias foram empregadas com esse objetivo51,71,72,87. No ano de 1885, 

HARLAN apud NEVAULD27, foi quem introduziu o  peróxido de hidrogênio na 
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Odontologia. A partir daí, essa substância tem sido a mais empregada na tentativa de 

tornar mais claros dentes escurecidos por diversas causas9,15,30,42,43,46,61,64,65, 78. 

Dentre as diferentes formas de uso do peróxido de hidrogênio duas 

delas se destacam: a termocatalítica e a técnica mediata. A primeira foi proposta por 

STEWART72 em 1965, onde uma bolinha de algodão ou um pedaço de gaze embebido 

neste composto é posicionado sobre a superfície dentária, para em seguida ser 

aquecido por um instrumento ao rubro ou fonte de luz geradora de calor. A outra técnica, 

amplamente utilizada até os dias de hoje, é aquela divulgada por NUTTING; POE51 em 

1967, onde uma pasta clareadora composta por peróxido de hidrogênio associado ao 

perborato de sódio, fica selada no interior da câmara pulpar. Esta segunda técnica é 

denominada de “walking bleach”, ou técnica mediata 48. Na verdade, essa técnica foi uma 

modificação daquela proposta por SPASSER71 em 1961 na qual o perborato de sódio 

associado a água destilada era selado como curativo intracâmara entre as sessões.   

Para dentes vitalizados, a técnica a princípio empregada era também o 

peróxido de hidrogênio associado ao calor. No entanto, esta associação em dentes 

vitalizados  apresentava como maior desvantagem, a sensibilidade dolorosa reportada 

pela maioria dos pacientes, provavelmente pelo aumento da temperatura o que causa 

hiperemia pulpar10,52,87,89. HAYWOOD e HEYMAN29, no ano de 1989, propuseram o 

emprego do peróxido de carbamida em moldeiras individuais, por meio do qual o 

paciente aplicava o composto sobre os dentes em casa orientado pelo dentista. A 

princípio o emprego dessa substância destinava-se ao clareamento de dentes 

vitalizados, atingindo sucesso quase que absoluto naqueles casos de escurecimento por 
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envelhecimento fisiológico. Posteriormente, esta técnica foi estendida para outras 

situações de alteração de cor causadas, por  exemplo, por medicamentos como a 

tetraciclina.  

Embora não sejam completamente conhecidos os mecanismos pelos os 

quais os agentes clareadores atuam, mesmo porque, dependendo da causa do 

escurecimento, é provável que  diferentes mecanismos estejam envolvidos, é quase 

certo que o processo de oxidação seja o principal. Neste caso,  as moléculas 

causadoras da alteração de coloração do dente seriam liberadas junto com o oxigênio 

nascente 9. Portanto, este é um princípio que está baseado num processo químico, no 

qual as substâncias a serem clareadas são lentamente transformadas em substâncias 

químicas intermediárias e gradativamente  tornam-se mais claras. Este fenômeno  

resulta na conversão dos materiais orgânicos em dióxido de carbono e água. Acredita -se 

ainda que o produto clareador possa mudar a natureza do agente causal da alteração de 

cor, tornando-o desprovido da cor que antes pigmentava o tecido dentário. 

Conseqüentemente, o sucesso do processo de clareamento de dentes depende da 

capacidade do agente clareador de permear os tecidos dentários atingindo o local da 

pigmentação e da sua capacidade de em lá permanecer o tempo necessário para 

reduzir a intensidade desta pigmentação45. 

Analisando o histórico do clareamento dental, observa-se que até a 

década de 70 pouco se conhecia sobre os possíveis efeitos nos tecidos dentários e 

mucosa bucal. Surgiram então, por intermédio de trabalhos científicos e constatações 

clínicas, evidências correlacionando o uso de agentes clareadores com a perda na 
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resistência dentária21, reabsorção cervical externa28,39,40, hipersensibilidade pulpar e 

necrose10,52,89. Mais recentemente, tem sido questionada a capacidade destes agentes 

em atuarem como substâncias co-carcinogênicas, ou seja, potencializadoras45,56,86. 

Um aspecto importante a ser considerado, é que a maioria dos dentes 

que necessita de clareamento, requer posteriormente uma restauração, que em sua 

quase totalidade trata-se de um procedimento adesivo. Em 1988, TITLEY; TORNECK; 

SMITH76 foram uns dos primeiros a buscarem respostas sobre a influência de 

substâncias clareadoras na efetividade dos sistemas restauradores adesivos. 

Posteriormente, outros trabalhos surgiram nesta área de pesquisa como o de STOKES73 

et al em 1992, onde foi evidenciada uma queda nos valores de resistência adesiva  entre 

sistemas restauradores e as estruturas dentárias. Neste estudo ficou demonstrado  uma 

queda na resistência adesiva de 16.2 para 8.4Mpa em esmalte clareado por duas horas 

com peróxido de hidrogênio a 35%, e  para 9.4 Mpa em esmalte tratado com peróxido 

de carbamida a 10 % por 14 dias. Outros trabalhos observaram esse mesmo 

efeito16,17,24,79,80,81. No entanto, também pode ser verificado que quando um período 

mínimo de 1 a 2 semanas é aguardado, para a execução dos procedimentos 

restauradores adesivos, os valores de resistência adesiva retornam à 

normalidade16,17,49,79. 

Tem sido atribuída como causa desta queda de resistência adesiva a 

inibição da polimerização dos compostos resinosos pelo oxigênio liberado e que 

permanece armazenado e ativo no interior dos tecidos dentários17,83. 
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Outro ponto importante é que os agentes clareadores causam 

alterações micromorfológicas nas superfícies tratadas5,43,55,65,69,70, causando aumento de 

porosidade. Tem sido investigado18,37 se essas modificações poderiam exercer algum 

efeito negativo em procedimentos restauradores posteriores. BITTER5 em 1992, por 

exemplo, demonstrou mediante um estudo de microscopia eletrônica de varredura, que 

uma alteração da microtopografia do esmalte tratado com peróxido de carbamida a 10% 

por 30 horas foi bastante evidente, chamando atenção para um padrão heterogêneo de 

dissolução dos prismas de esmalte. 

Por outro lado, poucos trabalhos são encontrados na literatura 

avaliando a capacidade de selamento de margens de restauração de resina composta 

em dentes que sofreram clareamento. CRIM, em 1992, publicou dois trabalhos nos 

quais demonstrou que quando o clareamento com peróxido de carbamida era realizado 

anteriormente a restauração com resina composta, não havia aumento na infiltração 

marginal12. Entretanto, quando essa substância foi aplicada em cavidades classe V 

previamente restauradas com resina composta, houve aumento significante na 

infiltração marginal11. 

BARKHORDAR; KEMPLER; PLESH3, em 1997, observaram maior 

infiltração marginal em dentes tratados por 4 e 7 dias com peróxido de hidrogênio a 

30%. Com dois dias de tratamento, os resultados foram similares ao grupo controle, 

onde nenhuma substância clareadora foi empregada. 

Percebe-se um grande interesse da classe ondontológica pelas 

técnicas clareadoras, pelas vantagens já comentadas. Todavia, ainda é notável a 
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necessidade de mais investigações no intuito de avaliar melhor o efeito dos agentes 

clareadores nas estruturas dentárias e sobre os sistemas adesivos restauradores para, 

principalmente, buscar maneiras de minimizar ou contornar os efeitos deletérios dessas 

substâncias. A grande preocupação na infiltração marginal pela interface material 

restaurador/ estrutura dentária, é que a conseqüência deste fenômeno seria a instalação 

de um processo de cárie, que pode comprometer, na maioria das vezes, a resistência 

dos dentes e, em alguns casos, até a permanência deste elemento na cavidade 

bucal38,54.  

Considerando a importância do estudo da qualidade da interface dente- 

restauração, ainda mais, tendo  em vista a carência de dados a respeito dos efeitos dos 

diversos agentes clareadores, na qualidade de selamento marginal de dentes clareados 

e restaurados com resina composta e da grande influência da infiltração marginal no 

comportamento clínico e longevidade dessas restaurações, este trabalho foi elaborado 

visando uma avaliação da infiltração marginal em dentes clareados por diferentes 

técnicas. 



 

2 - REVISÃO DA LITERATURA 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

O perborato de sódio, peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida, 

são substâncias freqüentemente usadas para o branqueamento de dentes escurecidos. 

A capacidade desses produtos de tornar claro os dentes é bastante 3,25,29,45,46,87,90 

conhecida, porém a segurança desses agentes oxidantes é questionada. Irritação 

pulpar, alterações na estrutura do dente, microinfiltração em restaurações, redução na 

força adesiva dos componentes resinosos a estrutura dentária, reabsorção externa e 

outras alterações são associadas com esses agentes45. 

 

Para este capítulo, foram selecionadas as pesquisas científicas que 

enfatizam os diferentes fatores, que podem interferir na microinfiltração em dentes pós- 

clareados, tais como: alterações morfológicas na estrutura dentária proporcionada pelos 

agentes clareadores, diminuição na resistência adesiva, aumento de permeabilidade e 

também os trabalhos que colaboraram para o desenvolvimento da metologia 

empregada. 

 

As variações de temperatura na boca alteram a estabilidade 

dimensional de alguns materiais restauradores. NELSEN; WOLCOTT; 

PAFFENBARGER50, em 1952, observaram que a infiltração marginal é em parte 

causada pelas diferenças existentes entre o coeficiente de expansão térmica do dente e 
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material restaurador, levando ao aparecimento de fendas nesse local, prejudicando 

dessa forma o selamento de restaurações. 

 

KIDD38, em 1976, definiu microinfiltração como a passagem de 

bactérias, fluidos, moléculas ou íons entre a parede cavitária e o material restaurador. 

Ressaltou as técnicas para avaliação do vedamento marginal tanto "in vivo" quanto "in 

vitro". Concorda que a percolação marginal decorre, provavelmente, da diferença de 

coeficiente térmica entre o dente e o material restaurador. Justifica dessa forma, a 

importância dos estudos em que se aplica o procedimento de ciclagem térmica, 

observando-se quase que invariavelmente aumento da infiltração marginal. 

 

JENSEN; CHAN36, em 1985, afirmam que a integridade do selamento 

marginal na interface dente – restauração, depende de vários fatores, como : tipo de 

material restaurador, propriedades físicas, interação entre materiais, propriedades 

físicas na interface dos tecidos e da interação com o ambiente oral. 

 

BOWLES; UGWUNERI6, em 1987, observaram que os tecidos 

dentários são permeáveis ao peróxido de hidrogênio e que essa permeabilidade 

aumenta com a aplicação de calor. Esses resultados foram obtidos pela exposição da 

face vestibular de incisivos centrais superiores ao peróxido de hidrogênio a 

concentrações de 1, 10 e 30% a 37ºC por 15 min. Ainda neste trabalho, os autores 

expuseram 24 dentes ao peróxido de hidrogênio a 10%, sendo um grupo à temperatura 
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de 37ºC e outro à 50ºC. A câmara pulpar desses dentes foi preenchida com solução 

tampão de acetato, que serviu como marcador da presença do peróxido de hidrogênio. 

Na análise dos resultados, ficou evidente a maior difusão dessa substância em função 

da concentração apresentada pela solução e aumento de temperatura. Os autores 

comentam, que apesar de haver a penetração do peróxido de hidrogênio, os níveis 

alcançados são baixos, se comparados com aqueles produzidos pela enzimas pulpares. 

Esse fato explicaria a razão pela qual os danos pulpares com o uso clínico dessa 

substância serem notavelmente baixos. 

 

Desde que cimentos e materiais restauradores são aplicados na dentina 

de dentes clareados, faz-se necessário o entendimento das alterações produzidas na 

dentina e esmalte humano após a exposição a agentes clareadores. Com esse intuito, 

TITLEY; TORNECK; SMITH76, em 1988, observaram em microscopia eletrônica de 

varredura, o efeito da solução concentrada de peróxido de hidrogênio na morfologia 

superficial de dentina humana. Utilizaram pré-molares humanos recém-extraídos por 

razões ortodônticas. Os espécimes foram imersos em 10ml de solução salina ou 

peróxido de hidrogênio por 1, 3, 5, 10, 20, 30, ou 60 minutos a uma temperatura de 

37°C, seguindo as diferentes seqüências experimentais: grupo I, espécimes imersos 

tanto em peróxido de hidrogênio ou solução salina; grupo II imersão em peróxido de 

hidrogênio a 35% ou solução salina seguida de condicionamento com ácido fosfórico a 

37% por 60 segundos e grupo III os espécimes foram inicialmente condicionados, para 
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então serem imersos em solução salina ou peróxido de hidrogênio. Imediatamente após 

esse período, foram lavados por dois minutos em água destilada, secos com ar por 30 

minutos e preparados para o exame microscópico. Nos espécimes controles do grupo I, 

notou-se a superfície de dentina coberta com smear layer, já naqueles expostos ao 

peróxido de hidrogênio notou-se a formação de um precipitado na superfície da smear 

layer, sendo evidente a partir de 20 minutos de exposição. No grupo II, o 

condicionamento ácido foi eficaz na remoção da smear layer nos dentes tratados com 

solução salina, onde a dentina apresentou-se com alargamento dos túbulos dentinários, 

enquanto que nos outros espécimes, mesmo a exposição rápida ao peróxido de 

hidrogênio, levou ao aparecimento de acúmulo de depósitos, que nem sempre puderam 

ser removidos pelo condicionamento. E no último grupo, pequenas diferenças foram 

notadas entre o grupo experimental e controle, estando a dentina sem a “smear layer” e 

com presença de túbulos dentinários abertos. Sabendo-se que o peróxido de hidrogênio 

une-se a compostos orgânicos gerando coágulos e a “smear layer” é formada por uma 

parte orgânica, a ausência na formação de precipitados na dentina previamente 

condicionada e exposta ao peróxido de hidrogênio, levou os autores a sugerirem que 

esses precipitados formaram-se a partir da interação da “smear layer” com o peróxido de 

hidrogênio. Outro ponto importante observado neste trabalho, foi que a dentina 

condicionada e depois exposta ao peróxido de hidrogênio, não teve sua estrutura 

morfológica modificada, como acontece com o esmalte, acreditando-se dessa forma, 
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que esse tipo de tratamento pode não ter interferência tão significativa na adesão de 

materiais restauradores. 
 

TITLEY et al77 em 1988 realizaram teste de resistência adesiva ao 

cisalhamento e tração em dentes bovinos, onde o esmalte foi exposto ao peróxido de 

hidrogênio a 35%. Um total de 256 dentes foi dividido entre quatro grupos: Os dentes do 

grupo I foram inicialmente imersos em peróxido de hidrogênio a 35% por uma hora, 

seguido de condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 60 segundos; o grupo II 

recebeu a mesma ordem de tratamento, porém com imersão em água destilada; no 

grupo III condicionamento ácido previamente à imersão em peróxido de hidrogênio e 

finalmente o quarto grupo, semelhante ao anterior, porém com imersão em água 

destilada. Terminada essa fase, aplicou-se o agente de união e cilindros de resina de 

micropartículas ou de pequena partícula, foram aderidos na superfície de esmalte, 

permanecendo este conjunto armazenado por 1 ou 7 dias antes da realização dos 

testes. Um dente de cada grupo foi selecionado para o exame em microscopia eletrônica 

de varredura. Houve uma redução significante na resistência adesiva dos dentes 

tratados com peróxido de hidrogênio, mantendo-se independente do tipo de resina 

utilizado, ordem de condicionamento e tempo de estocagem. A análise dos locais onde 

ocorreram as falhas na adesão, pela microscopia eletrônica, revelou a incapacidade do 

agente de união em se aderir ao esmalte clareado. Os autores concluíram que os 

resultados obtidos das diferentes análises sugerem que possam ocorrer alterações 
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químicas e estruturais do esmalte exposto ao peróxido de hidrogênio, interferindo 

diretamente na união entre o material adesivo e esmalte. 

 

A capacidade de difusão dos agentes clareadores e da pasta de 

hidróxido de cálcio foi avaliada in vitro por FUSS: SZAJKIS; TAGGER22, em 1989. Para 

tal utlizaram trinta  dentes humanos unirradiculados, divididos em três grupos. As 

cavidades pulpares dos dentes para os grupos I e II foram preenchidas com uma pasta 

de perborato de sódio com peróxido de hidrogênio a 30%(pH 9.2) e pasta de hidróxido 

de cálcio(pH12.8) respectivamente. No grupo controle (grupo III) nenhum material foi 

aplicado. Recobriram-se as superfícies radiculares externas com parafina, com exceção 

das regiões cervicais. Cada dente foi colocado em frasco contendo água destilada com 

pH ajustado em 7. A leitura do pH foi realizada com intervalos de tempo 

correspondentes a 1h, 3 dias e 7 dias. No grupo I, houve aumento do pH, evidenciando 

a passagem dos agentes clareadores, pela dentina radicular e os grupos II e III não 

revelaram alteração significante, permanecendo próxima à normalidade. 

 

 Os dentes são submetidos a variações de temperatura de até 50ºC por 

meio dos alimentos e bebidas, portanto torna-se imprescindível o conhecimento da 

expansão térmica que ocorre nos diferentes tecidos dentários no estudo do 

comportamento dos diferentes materiais restauradores. HENGCHANG; WENY; TONG33, 

em 1989, mediram o coeficiente de expansão térmica de dentes humanos, indicando 

uma média de valores que podem ser obtidos. Utilizando um dilantômetro, (Theta 
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Dilatometer) os autores observaram o coeficiente de expansão térmica da coroa, raiz, 

esmalte e dentina, agrupando esses dentes de acordo com a idade que variou de 10 a 

70 anos. Durante o teste, a temperatura foi elevada em 1.5ºC por minuto indo de 10  a 

80ºC. Os resultados indicaram aumento crescente no coeficiente de expansão térmica a 

partir de 50ºC. Não houve interferência nos resultados, com relação à idade e tamanhos 

dos espécimes. 

 

PASHLEY54, em 1990, fez algumas considerações clínicas a respeito da 

microinfiltração. A espessura dentinária e as diferenças regionais, possuem relação 

direta com aumento de permeabilidade, onde esta é maior quanto menor for sua 

espessura e próximo aos cornos pulpares, devido a diferenças intrínsecas do tecido. A 

presença da “smear layer” diminui a permeabilidade e sendo ela composta de debris 

microcristalinos e colágeno desnaturado, pode ser destruída quando em contato com 

fluidos de pH de 6.0 a 6.8, salientando que essa situação acontece no momento do 

condicionamento ácido. Realizando uma análise dos estudos in vitro, considera esses 

de extrema importância, porém seus resultados não devem ser extrapolados 

diretamente para as condições in vivo, pois fatores como: a dinâmica natural do 

complexo dentinopulpar; pressão hidrostática maior na boca, movimentação dos fluidos 

dentinários, esclerose dentinária e produtos de corrosão interferem no comportamento 

clínico dos materiais. Afirma que a análise da microinfiltração “in vitro” deve ser 

encarada como teoricamente a quantidade máxima de infiltração que pode ou não 
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acontecer “in vivo”. Ressalta porém que quando um material não permitir a infiltração, 

existe grande chance de sucesso clínico.  

 

TORNECK et al81, em 1990, investigaram em dentes bovinos, o efeito 

do tempo de exposição da dentina ao peróxido de hidrogênio na adesão de resinas 

fotopolimerizadas de micropartículas. Foram os seguintes grupos experimentais 

estudados: imersão em peróxido de hidrogênio a 35% seguido de condicionamento 

ácido; imersão em solução salina e condicionamento ácido; condicionamento ácido 

anteriormente a imersão no peróxido de hidrogênio a 35% e o último grupo, similar ao 

anterior, porém com imersão em solução salina. Para cada grupo acima descrito, foram 

utilizados dois tempos de imersão, de 5 e 30 minutos e o gel condicionador, foi o ácido 

fosfórico a 37%. Nesse trabalho, avaliou-se também o período de estocagem de 1 e 7 

dias dos espécimes em água a 37°C , antes da realização dos testes de tração e 

cisalhamento. Um total de 256 dentes foram usados, oito para cada variação analisada. 

Após esse período, foi aplicado o agente adesivo e os dentes montados em um jig 

próprio, contendo uma matriz gelatinosa por onde a resina foi aplicada. A análise 

estatística revelou significante diminuição na resistência adesiva, nos grupos tratados 

com peróxido de hidrogênio em relação aos grupos imersos em solução salina, sendo 

esta diminuição maior no tempo de 30 minutos. Neste trabalho não se verificou a 

influência da ordem do condicionamento, assim como o período de estocagem antes da 

realização dos testes adesivos. Após esta etapa, um espécime de cada grupo foi 

preparado para análise no microscópio eletrônico de varredura, constatando-se maior 

presença de falhas adesivas na interface esmalte-resina, naqueles dentes tratados com 
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peróxido de hidrogênio. Esses locais estavam associados a regiões de resina não 

polimerizadas e com alteração na qualidade do material, suspeitando-se que essas 

mudanças possam ter sido provocadas pela presença de resíduos de peróxido de 

hidrogênio. 
 

Em 1990, RUSE61 et al procuraram determinar se a diminuição na 

resistência adesiva ao esmalte, poderia ser relacionada a possíveis mudanças na 

composição elementar da superfície de esmalte, após o tratamento com peróxido de 

hidrogênio. Essa avaliação foi executada pela estereomicroscopia fotoeletrônica de raio 

X e de íon-massa secundária, em esmalte de dentes bovinos jovens. Inicialmente a 

superfície de alguns desse dentes foi desgastada, em outros, nenhum desgaste e 

polimento foi realizado e no restante, as superfícies de esmalte não sofreram desgaste 

porém receberam polimento. Seguidamente os dentes foram divididos em quatro 

grupos: imersão em peróxido de hidrogênio a 35% por 60minutos; imersão em ácido 

fosfórico a 37% por 60 segundos; imersão em peróxido de hidrogênio por 60 minutos, 

depois em água destilada por 2minutos seguido de condicionamento com ácido fosfórico 

por 60 segundos e o último grupo, condicionamento com ácido fosfórico por 

60segundos, imersão em água por 2 minutos e após em peróxido de hidrogênio por 60 

minutos. Para cada tipo de tratamento aplicado sobre a superfície de esmalte, houve um 

grupo sem tratamento, que serviu como controle. A análise dos resultados apontou que 

a aplicação de peróxido de hidrogênio isoladamente, somente provocou um aumento na 

concentração de nitrogênio. Entretanto, o tratamento com ácido fosfórico provocou uma 



2 - Revisão da Literatura  
 

18 

marcante diminuição nas concentrações de cálcio e fósforo e aumento na concentração 

de carbono e nitrogênio, nos dentes que não foram desgastados e não polidos e 

diminuição de carbono nos dentes que foram desgastados. Os autores concluíram que 

em relação à diminuição na resistência adesiva em esmalte tratados com peróxido de 

hidrogênio, esta não é devido a alterações na composição superficial do esmalte. 

 

Em 1990, HUNSAKER; CHRISTENSEN35 observaram o efeito de 

agentes clareadores nos tecidos dentários e materiais restauradores. Os materiais 

escolhidos variaram na concentração do peróxido de carbamida ou peróxido de 

hidrogênio e pH: Omni White; Denta-lite; Gly-oxide; Proxigel; Rembrandt lighten; Ultra 

Lite e Peroxil. Cada amostra de material, dentina e esmalte foi imersa nas substâncias 

testadas por 2-3 horas diárias durante 2 ou 5 semanas. Após esse período todos as 

amostras foram observadas pela microscopia eletrônica de varredura e as observações 

encontradas foram as seguintes: 

Ä Esmalte- pouca ou nehuma mudança 

Ä Dentina-  remoção de smear layer 

Ä Liga de ouro, amálgama resina de micropartículas - nenhuma mudança 

Ä Porcelana -  suave mudança 

Ä Resina de macropartícula – ligeiro aumento na rugosidade.  

 

Os autores concluem portanto que os agentes clareadores utilizados 

não provocaram alterações na estrutura dentária e materiais restauradores. 
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Em 1991, HAYWOOD; HOUCK; HEYMAN30 não encontraram 

alterações morfológicas na superfície do esmalte humano, analisado em microscopia 

eletrônica de varredura, quando este foi exposto a quatro diferentes produtos 

clareadores. O grupo I foi tratado com Proxigel, produto com baixo pH e liberação lenta 

de oxigênio. O grupo II com Gly-Oxide, com elevado pH e rápida liberação de oxigênio. 

No grupo III, foi usado o White e Brite com alto pH e liberação moderada de oxigênio. 

Todos esses produtos acima citados são a base de peróxido de carbamida a 10%. No 

último grupo, aplicou-se o Peroxil, um gel a base de peróxido de hidrogênio a 1,5%, 

possuindo baixo pH. O tratamento teve uma duração de 250 horas. Esses espécimes 

foram comparados com o grupo controle, onde nenhum tratamento foi aplicado e com 

um grupo, condicionado com ácido fosfórico a 37%. Nesse trabalho, as superfícies de 

todos os grupos diferiram significantemente, apenas quando comparado com o grupo 

condicionado com ácido fosfórico. Os autores comentam que os produtos com baixo pH 

não causam desmineralização do esmalte, pois a solução de peróxido é instável e 

quando em contato com a saliva ou tecidos rapidamente se dissocia. O peróxido de 

carbamida a 10% desmembra-se em peróxido de hidrogênio a 3% e uréia a 7% . O 

peróxido de hidrogênio degrada-se em oxigênio e água e enquanto que a uréia em 

amônia e dióxido de carbono, sendo esta responsável pela elevação do pH. 

 

Utilizando microscopia eletrônica de varredura HAYWOOD et al31, em 

1991, verificaram o efeito do peróxido de carbamida a 10% na superfície de esmalte. 

Trinta e três pré-molares foram usados nesse estudo. A coroa desses dentes foi dividida 
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ao meio e apenas a metade mesial foi exposta ao gel clareador, perfazendo um total de 

240 horas, sendo que no intervalo de sete horas de aplicação diária do agente 

clareador, os dentes permaneciam em saliva artificial. A outra metade foi selada para 

evitar o contato com peróxido e serviu como controle. Foram analisadas as réplicas das 

superfícies de esmalte em aumento de 100X, 200X 1000X e 5000X. Dentes não tratados 

e condicionados com ácido fosfórico a 37% foram preparados visando a comparação 

com os outros grupos. As fotomicrografias revelaram não haver diferença entre as 

superfície tra tadas ou não com peróxido de carbamida, diferenciando-se entretanto, em 

relação ao grupo tratado com ácido. Outro aspecto observado foi que dos 33 dentes, 15 

não apresentaram alteração de cor. Em todos os dentes não houve diferença de cor 

entre a face coberta e a exposta ao clareador, indicando a difusibilidade do peróxido de 

carbamida pela dentina. 

 

TITTLEY et al78 ,em 1991, avaliaram pela microscopia eletrônica de 

varredura, o efeito do peróxido de hidrogênio na capacidade de penetração de 

compostos resinosos em esmalte de boi condicionado com ácido fosfórico. Em um 

estudo prévio, superfícies de esmalte foram imersas tanto em peróxido de hidrogênio ou 

solução salina por 5 e 30 minutos, antes ou após o condicionamento com ácido 

fosfórico. Após essa fase, um cilindro de resina fotopolimerizada foi aderida à superfície 

de esmalte. Os dentes foram estocados em água a 37OC por 1 e 7 dias. Para a análise 

no microscópio eletrônico, utilizaram oito dentes do grupo controle e 8 onde foram 

aplicados os testes de resistência adesiva. Verificou-se nos grupos tratados em solução 
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salina, a formação de tags contínuos com a resina uniformemente aderida à superfície 

de esmalte. Em maior aumento, os tags apareciam bem definidos e estruturalmente 

intactos . Nenhuma diferença foi notada na aparência dos tags em relação ao tempo de 

exposição à solução salina, ordem de condicionamento ou período de estocagem. No 

grupo exposto ao peróxido de hidrogênio, observaram-se alguns tags de resina 

penetrando o esmalte Em aumento de 5000vz estes apareciam fragmentados e 

pobremente definidos e com porosidades, observando-se muitas áreas sem penetração 

de resina. Esses achados não sofreram interferência do tempo de exposição, ordem de 

condicionamento ou período de estocagem Os autores concluíram que essas diferenças 

observadas, suportam a possibilidade de interação entre a resina e o peróxido de 

hidrogênio. Esses possíveis efeitos incluem inibição da polimerização da resina pelo 

oxigênio e aumento na porosidade da resina.  

 

Seguindo o raciocínio de que o oxigênio permaneceria nas estruturas 

dentária após o clareamento e com isso acabaria por interferir na adesão de materiais 

restauradores, a  eliminação do peróxido da região interprismática do esmalte clareado 

pela água antes da aplicação da resina composta, foi o objetivo de TORNECK82et al em 

1991. Dentes bovinos num total de 192 foram divididos em quatro grupos experimentais 

expostos ao peróxido de hidrogênio ou solução salina por 5, 30 ou 60 minutos, onde se 

variou a ordem do condicionamento com ácido fosfórico a 37% realizado antes ou após 

o tratamento. Após essa etapa os dentes permaneceram em água bidestilada por sete 

dias para realização dos testes de tração e cisalhamento. As médias dos diferentes 
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grupos revelaram significante aumento na resistência adesiva para os dentes tratados 

com peróxido de hidrogênio. Houve também diferença quanto à ordem do 

condicionamento, obtendo-se valores maiores quando este foi realizado após a imersão 

no peróxido de hidrogênio. Para os tempos de 5 e 30 minutos, os valores foram maiores 

em relação a 60 minutos. Em alguns espécimes selecionados dos diferentes grupos 

para análise em microscopia eletrônica de varredura, revelou não haver diferenças entre 

os grupos tratados com peróxido de hidrogênio ou solução salina. O aumento da 

resistência adesiva relacionado com peróxido de hidrogênio foi associado à limpeza e 

condicionamento da superfície de esmalte. 

 

A resistência adesiva ao cisalhamento de um compósito resinoso ao 

esmalte tratado com diferentes produtos à base de peróxido de carbamida a 10% foi 

medida por CVITKO13 et al, em 1991. Sessenta dentes foram divididos em quatro 

grupos. De cada grupo separaram aleatoriamente cinco dentes que foram subdidvididos 

de acordo com o gel clareador empregado: Opalescence, White  Brite e Proxigel. A 

seqüência de tratamento foi a seguinte:  

Grupo I (controle) - desgaste da superfície de esmalte (D.E)         

procedimento adesivo(P.A.) 

Grupo II - D .E          P.A.       Tratamento clareador(T.C) 

Grupo III - T.C         D.E.       P.A. 

Grupo IV - D.E         T.C        P.A. 
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O tratamento clareador durou 72 horas, sendo o gel renovado a cada 

oito horas. Após esse período prepararam-se os dentes para aplicação do sistema 

restaurador. Quanto ao procedimento restaurador, inicialmente os dentes foram 

condicionados com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos seguido de lavagem por 20 

segundos e secagem. Aplicou-se o sistema adesivo Scotchbond 2 e a resina Silux Plus 

sobre o esmalte tratado. Antes da realização do teste de resistencia adesiva ao 

cisalhamento, os dentes permaneceram acondicionados em água destilada por 24 

horas. A análise estatística dos valores obtidos em MPa revelou não haver diferença 

estatisticamente significante entre os produtos aplicados. O clareamento realizado após 

o desgaste do esmalte(8.66 MPa), reduziu significantemente a adesão, porém quando o 

desgaste foi realizado após a aplicação do peróxido de carbamida(12.75 MPa), os 

valores foram similares ao do grupo controle(13.30 MPa). Por fim, a seqüência adotada 

no grupo II não mostrou queda nos valores de resistência adesiva(16.40 MPa). Diante 

dos resultados, os autores sugeriram que se a camada superficial de esmalte é rica em 

oxigênio, esta deve ser removida. O fato é saber a exata profundidade dessa camada. 

Entretanto, esta deve ser maior que 5 a 10um, pois caso contrário o condicionamento 

ácido seria suficiente para removê-la. 

 

A análise de materiais restauradores "in vitro" tem sido uma prática 

constante em função das dificuldades da avaliação "in vivo". Esses estudos são 

realizados com o intuito de observar a eficiência dos materiais restauradores e também 

de antecipar a forma com a qual se comportarão clinicamente. Este tipo de avaliação 
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porém apresenta uma série de limitações. RETIEF59, em 1991, publicou um trabalho que 

resume os aspectos importantes e fatores a serem observados quando usados métodos 

desenvolvidos para avaliar os sistemas adesivos, tais como ensaios de resistência ao 

cisalhamento, à tração, microinfiltração e medidas de fendas marginais. Dentre os 

diferentes aspectos abordados neste estudo, o autor recomenda que os espécimes 

restaurados fiquem armazenados em água por 24 horas antes da termociclagem. 

Relacionado com a ciclagem térmica, explica que devem ser completados 500 ciclos 

entre banhos de 50ºC e 8ºC de preferência em corante. Recomenda que cada imersão 

não exceda a 15 segundos porque as mudanças térmicas  intrabucais não acontecem 

por longos intervalos de tempo. A ciclagem térmica é utilizada para avaliar o efeito das 

diferenças entre os coeficientes de expansão e contração térmica dos sistemas 

restauradores e dos tecidos dentários sobre a infiltração marginal. 

 

LEMON42, em 1991, fez algumas considerações sobre o tratamento de 

dentes escurecidos devido a diferentes causas: hemorragia pulpar decorrente de trauma 

ou extirpação pulpar, tecido necrótico deixado na câmara coronária e escurecimento 

provocado por cimentos endodônticos e restaurações de amálgama. Apontou o 

clareamento dental como uma técnica efetiva para recuperação da cor desses dentes, 

porém, advertiu que esse procedimento não é isento de riscos e desvantagens como: 

reabsorção cervical após o tratamento, diminuição da adesão de compostos resinosos a 

estruturas dentárias e recidiva de cor, propiciada principalmente pela microinfiltração ao 

redor da restauração. 
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ROTSTEIN63, em 1991, utilizou 22 pré-molares humanos recém-

extraídos por razões ortodônticas, e selecionou apenas aqueles que não se 

encontravam com trincas, cáries ou restaurações, para verificar a difusão do peróxido de 

hidrogênio pela dentina. Os dentes foram inicialmente submetidos a um exame no 

estereomicroscópio para avaliar as condições da junção amelocementária (JAC), onde 

somente dentes sem defeitos aparentes nessa região ou exposição de dentina foram 

incluídos nesse estudo. Realizou-se o preparo e obturação do canal radicular pela 

técnica da condensação lateral ativa com cimento AH26. O corte da obturação foi 

realizado 3mm abaixo da JAC e a câmara coronária lavada abundantemente com água 

bidestilada. De cada dente, o cemento presente na JAC foi removido em quatro pontos: 

mesial, distal, vestibular e lingual, levando nessas áreas a exposição de túbulos 

dentinários. Em toda raiz até as proximidades da área de defeito criado na JAC com 

brocas carbide em baixa rotação, adaptou-se uma lâmina de cera, com objetivo de selar 

toda região. Esse conjunto foi levado em um tubo plástico contendo 1,75ml de água 

bidestilada, sendo totalmente submerso. Os dentes foram passados em uma incubadora 

por 20 minutos a 37º simulando as condições bucais. Uma quantidade de 20ul de 

peróxido de hidrogênio a 30% foi pipetada em cada acesso cavitário dos 20 dentes 

experimentais. Realizou-se a técnica termocatalítica com lâmpada de 1000w a uma 

distância de 50cm, com tempo de intervalo de cada aplicação em 30 segundos, 

totalizando 15 ciclos. Nos dois dentes controle, foram utilizados 20ul de água 

bidestilada. Recolheu-se 0,5ml da solução ao redor de cada dente sendo transferido 

para um tubo teste contendo 0,5ml de água bidestilada, totalizando 1ml. Ao peróxido de 
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hidrogênio presente na solução, foi adicionado cloreto férrico-amônio(ferrous ammonium 

chloride) resultando em liberação de íon ferro. Adicionava-se tiocianato potássico, 

resultando em um complexo de ferrocionato, que absorve luz a um comprimento de 

480nm. A quantidade de peróxido de hidrogênio nas amostras testadas, foi determinada 

pela comparação com uma curva em que se conhecia a quantidade de peróxido de 

hidrogênio. Vale salientar que cada amostra foi feita em duplicata, enquanto que o 

experimento repetido em vários intervalos de tempo. Sob as condições desse estudo, 

constatou-se a permeabilidade dos tecidos dentários humanos ao peróxido de 

hidrogênio a 30% durante o clareamento, podendo atingir 82% do volume aplicado. 

 

GODWIN et al26, em 1992, investigaram o tempo necessário para 

neutralizar o efeito das substâncias clareadoras na superfície de esmalte antes do 

procedimento adesivo. Utilizaram molares divididos em cinco grupos com 10 dentes, 

onde receberam inicialmente tratamento da superfície de esmalte com Rembrandt 

Lighten por 24 horas. As superfícies tratadas foram condicionadas por 60 segundos, 

aplicado o adesivo e resina. Para esse procedimento aguardou-se 1 hora, 1, 2 e 3 

semanas para os grupos de 1-4, respectivamente. No grupo V, os dentes foram polidos 

por 20 segundos após o clareamento antecedendo o procedimento adesivo. As médias 

em Mpa de resistência adesiva ao cisalhamento foram de: grupo I – 13,9; grupo II – 26, 

5; grupo III – 26,3, grupo IV – 30,3; grupo V 14,5 e controle 37,3. De acordo com esses 

valores, o teste estatístico apontou diminuição de resistência adesiva para os grupos I e 

V quando comparados com o grupo controle. Verifica-se dessa forma, que o tempo de 
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uma semana é suficiente para diminuir os efeitos do clareador na adesão de resina 

compostas e que o simples polimento da superfície de esmalte não minimiza esse efeito. 

 

A termociclagem é um procedimento in vitro que submete tanto o dente 

como a restauração a temperaturas extremas, de acordo com aquelas encontradas na 

cavidade oral. PALMER; BARCO; BILLY53, em 1992, determinaram as temperatura 

extremas que podem ser alcançadas, dentro de um limite de tolerância, nas superfícies 

dos dentes pela ingestão de substâncias quentes e frias. As temperaturas foram 

registradas com auxílio de um condutor, colocado junto às superfícies de molares e 

incisivos inferiores de 13 indivíduos, o qual foi acoplado a um termômetro digital. Pela 

análise dos resultados , esses autores sugeriram o uso das temperaturas de 0o C e 67ºC 

como limites para os testes de termociclagem com materiais odontológicos. 

 

WENDT; McINNES; DICKINSON84 avaliaram, em 1992, o efeito da 

termociclagem na microinfiltração de restaurações de classe II com resina composta, 

onde uma das caixas proximais apresentava a parede gengival em esmalte e a outra em 

cemento e dentina. Após restaurados, os dentes foram armazenados em água 

deionizada por uma semana antes dos testes e divididos em cinco grupos 

experimentais. As amostras do primeiro grupo(grupo A) foram imersas em fucsina 

básica por 24 horas a 37ºC ; o grupo B foi termociclado em água e imerso em corante 

nas mesmas condições do anterior; o grupo C foi termociclado diretamente no corante; 

um quarto grupo (A’) foi imerso em corante a 37ºC por quatro horas e o último grupo (B’) 
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foi termociclado em água e imerso em corante por 4 horas. A termociclagem 

compreendeu 250 ciclos com 15 segundos de imersão em cada banho de 5ºC e 55ºC. 

Os resultados demonstraram níveis de infiltração similares entre os espécimes ciclados 

e não ciclados, e a te rmociclagem realizada em água com posterior imersão em corante 

ou diretamente neste foi indiferente. 

 

Em 1992, TITLEY et al79, expuseram o esmalte de dentes de bois ao 

peróxido de carbamida em pH ácido(4,7) e neutro(7,2) nos períodos de 3 e 6 horas de 

exposição. Para cada grupo experimental, foi preparado um grupo controle onde os 

dentes ficaram imersos em solução salina. Dois outros grupos controles foram 

preparados em que os espécimens ficaram expostos ao peróxido de carbamida com pH 

7,2 por seis horas e deixados submersos em água destilada por 1 e 7 dias anteriormente 

a aplicação do sistema restaurador. Após a fase experimental, os dentes foram 

restaurados com ScothBond 2/ Silux Plus, onde posteriormente realizou-se teste de 

resistência adesiva por tração. A análise estatística dos resultados, indicou uma redução 

significante na resistência adesiva ao esmalte dos dentes submetidos ao tratamento 

com peróxido de carbamida. O tempo de exposição, assim como, o pH das soluções 

não afetaram significantemente esta  propriedade. A imersão em água dos espécimes 

por 1 e 7 dias, antes da aplicação do sistema restaurador, retomou a adesividade ao 

esmalte. Em alguns espécimes que foram levados à microscopia eletrônica, observou-se 

que a redução na adesividade com o esmalte, provavelmente ocorreu devido a 

alterações na superfície condicionada, na interface esmalte -resina, assim como na 
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qualidade da resina. Nesse estudo, em um dente tratado com peróxido de carbamida 

houve a formação de bolhas no adesivo em virtude do borbulhamento ocorrido durante a 

reação gasógena, que pode ter ficado aprisionado na camada subsuperficial do esmalte.  

 

Em 1992, TAYLOR; LINCH75 realizaram uma revisão de literatura 

abordando as diversas metodologias empregadas no estudo da microinfiltração. 

Destacaram que os estudos in vitro com penetração de corantes, principalmente a 

fucsina básica, são os mais comumente utilizados. Dentre as vantagens e desvantagens 

de cada técnica, enfatizaram o problema da subjetividade  destes tipos de testes e a 

falta de padronização entre as metodologias que dificultaria a comparação com outros 

trabalhos. 

 

CRIM11, em 1992, avaliou o efeito do peróxido de carbamida em 

restaurações de resina composta classe V realizadas com dois diferentes tipos de 

agente adesivo. Os preparos cavitários foram realizados na junção cemento-esmalte das 

superfícies vestibular e lingual de 20 dentes, totalizando 40 preparos. Metade foi 

restaurado com o sistema Scothbond 2 / Silux Plus e a outra com o Prisma Universal 

Bond 3/ APH. Cinco dentes foram aleatoriamente selecionados de cada grupo e 

permaneceram armazenados em água à 37O como controle. O restante foi exposto ao 

gel clareador em três períodos de duas horas diárias, durante nove dias. Durante o 

intervalo do tratamento, estes, também permaneceram armazenados em água destilada 

a 37º C. Em seguida, os dentes foram termociclados, em que cada ciclo expôs os dentes 
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por 23 segundos em água a 37ºC seguido de 4 segundos a 12ºC, 23 segundos a 37ºC e 

4 segundos a 54ºC. A microinfiltração foi avaliada pelo grau de penetração do corante. 

Os resultados demonstraram que o peróxido de carbamida teve um efeito adverso no 

selamento marginal de ambos os sistemas restauradores. Não houve infiltração nos 

espécimes que não foram clareados e restaurados com o sistema Universal Bond 3/ 

APH, sendo a infiltração verificada somente após a exposição ao agente clareador. Para 

o outro sistema restaurador, apenas um espécime que fora armazenado em água e que 

não foi clareado apresentou infiltração, portanto a termociclagem influenciou em apenas 

um espécime e que a exposição ao agente clareador aumentou a infiltração Concluiu-se 

também, que a infiltração ocorrida pela descontinuidade entre a restauração e a 

estrutura do dente após o clareamento, acontece devido a esses agentes clareadores 

afetarem tanto a resina ou as estruturas dentárias ou ambos. 

 

Num trabalho seguinte, CRIM12, no mesmo ano, avaliou se dentes 

clareados e depois restaurados, exibiriam maior infiltração marginal. Dez pré-molres 

foram expostos ao peróxido de carbamida a 10% por três períodos de duas horas 

durante nove dias. Outro grupo contendo dez dentes serviram como controle, 

pemanecendo armazenados em água destilada. Após três horas do término do 

tratamento clareador, preparou cavidades classe V localizadas na junção cemento 

esmalte nas faces vestibular e lingual. Dois materiais restauradores foram usados e 

aplicados em cada uma das cavidades preparadas, no mesmo dente: Scotchbond 2/ 

SiluxPlus e Prisma Universal Bond 3 / APH. Após 24 horas, os dentes foram 
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termociclados e a microinfiltração medida pela penetração do corante fucsina básica. Os 

valores analisados estatísticamente revelaram não haver diferença significante entre os 

grupos que foram expostos ao peróxido de carbamida e estes em relação ao grupo 

controle. 

 

BITTER5, em 1992, analisou por microscopia eletrônica de varredura o 

efeito cumulativo de três agentes clareadores na superfície de esmalte. Os produtos 

testados foram Rembrant Lighten, Ultra White e o Natural White onde a substância 

clareadora contida nesses produtos é o peróxido de carbamida. Metade da coroa dos 

dentes era exposta ao agente clareador, num período de 30 horas, enquanto que a outra 

servia como controle. Nos grupos experimentais, a superfície de esmalte foi 

significantemente alterada. Essa alteração não foi uniforme, sendo em algumas áreas 

mais evidente que em outras. O autor salienta ainda que a adição do efeito da 

escovação em conjunção com o efeito dos agentes clareadores deve ser considerado. 

 

McGUCKIN; THURMOND; OSOVITZ47, em 1992, realizaram um estudo 

com o propósito de verificar a resistência adesiva ao cisalhamento em dentes 

submetidos ao clareamento. Utilizaram 160 dentes divididos em dois grupos controles e 

30 grupos experimentais onde se combinou o tratamento clareador, agente adesivo e 

intervalo de tempo. Empregou-se três tipos de agentes claredores: Superoxol, Proxigel e 

White e Brite. O primeiro foi aplicado simulando o tratamento executado no consultório, 

uma vez por semana durante quatro semanas. Os dois outros produtos foram utilizados 
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de acordo com a técnica caseira por 30 dias, com aplicações diárias do produto por 8 

(Proxigel) e 24 horas (White e Brite). Após esse período, em alguns dentes foi usado o 

agente adesivo Scotchbond Dual Cure e em outros o Scotchbond 2, adotando um 

intervalo para aplicação de 1, 6, 24 horas, 3 ou 7 dias. Os valores submetidos à análise 

estatística interagindo os três fatores, mostrou haver significancia entre o tratamento 

clareador e intervalo de tempo. Os autores sugerem que se aguarde no mínimo sete 

dias para realização de procedimentos adesivos e com isso diminuir conseqüências 

desagradáveis como : microinfiltração, discoloração marginal, hipersensibilidade e 

aumento nas falhas adesivas. 

 

MURCHINSON; CHARLTON; MOORE49, em 1992, avaliaram a 

influência na resistência adesiva e microdureza do esmalte, de três tipos de agentes 

clareadores à base de peróxido de carbamida. Foram selecionados 80 pré-molares 

divididos em quatro grupos, com aplicações diárias por cinco dias consecutivos, dos 

seguintes produtos comerciais: Opalescence por nove horas, White and Brite por 18 

horas e Dentlbright por 18 horas e o quarto grupo serviu com controle. Durante o 

período experimental, os dentes ficaram estocados a 37°C a 100% de umidade. Após 

cada dia de tratamento, os dentes eram lavados com água deiodinizada para remoção 

do peróxido de carbamida e estocados em saliva artificial. Após 48 horas do término de 

aplicação dos agentes clareadores, foi realizado o condicionamento com ácido fosfórico 

a 37%, na região, por 15 segundos, para em seguida ser aplicado um adesivo 

ortodôntico quimicamente ativado, e proceder dessa forma a colagem do bracket na 
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superfície do esmalte tratado. Os dentes foram termociclados por aproximadamente 27 

horas , totalizando 2.500 ciclos com temperatura variando de 5°C e 45°C, com banhos 

de 30 segundos em cada temperatura. A resistência adesiva foi medida pelo intermédio 

da máquina Instron com velocidade de 0,5mm/minuto e o local da fratura, avaliado com 

auxílio de estereomicroscópio para determinar e classificar a falha em adesiva, coesiva 

ou mista. Para a análise da microdureza do esmalte, cinco dentes de cada grupo foram 

separados. Três medidas foram feitas para cada dente, tomadas antes e após o 

tratamento clareador com o aparelho Knoop Hardness Tester, obtendo-se a média final 

das três aferições. De acordo com os resultados, os autores concluíram que o 

tratamento clareador com peróxido de carbamida em curto tempo, não afeta os 

procedimentos adesivos e a superfície de esmalte, entretanto, recomendam que a 

superfície seja limpa com taças de borracha antes do procedimento adesivo e que se 

aguarde 48 horas para realizá-lo. 

 

STOKES et al73, em 1992, realizaram um estudo com o propósito de 

determinar a resistência adesiva de resinas fotopolimerizadas ao esmalte humano 

condicionado com ácido fosfórico e comparar esses valores ao esmalte tratado de forma 

similar, contudo submetido a aplicação ao peróxido de hidrogênio a 35% e peróxido de 

carbamida na forma de gel. Trinta molares humanos foram divididos em três grupos:  

Grupo I - controle(sem aplicação de agente clareador) 

Grupo II - esmalte tratado previamente com peróxido de hidrogênio a 35% por 2 horas 

Grupo III - esmalte tratado com peróxido de carbamida gel por 14 dias.  
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Cilindros de resina foram aderidos à superfície de esmalte desses 

dentes e realizado testes de resistência adesiva. É importante mencionar que se 

aguardou um período de 48 horas para que esse teste fosse realizado. Os valores em 

MPa obtidos pelos diferentes grupos, indicaram haver diferenças entre as médias do 

grupo controle (16.2 Mpa)e grupo  II e III ( 8.4 ; 9.4 Mpa). Os dentes tratados com 

peróxido de carbamida a 10% por duas semanas, comportaram-se igualmente àqueles 

tratados com peróxido de hidrogênio a 30% por duas horas. 

 

SOUZA69, em 1993, analisaram a ação do peróxido de carbamida sobre 

os dentes e mucosa bucal. Sobre os dentes analisou-se o aumento de permeabilidade e 

alterações na morfologia superficial do esmalte . Os dentes ficaram em contato com gel 

clareador por 240 horas de forma contínua ou intermitente. Para avaliar a 

permeabilidade, os dentes foram imersos em azul de metileno por 48 horas, enquanto 

que nos demais experimentos os fragmentos de dente tratados ou controles foram 

diretamente analisados no microscópio eletrônico de varredura. Os resultados obtidos 

quanto à permeabilidade mostraram que os dentes tratados por 240 horas contínuas 

com o gel clareador ficaram mais permeáveis à passagem do corante do que os dentes 

que não foram tratados. Esta diferença foi estatisticamente significante. Os resultados 

morfológicos sobre o esmalte dentário, à luz da microscopia eletrônica de varredura, 

evidenciaram a ocorrência de modificações nos espaços intercristalinos nos dentes 

submetidos ao peróxido de carbamida, que mostraram-se aumentados tornando o 

esmalte superficial mais poroso. Na avaliação desse quesito, os dentes ficaram 
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armazenados em saliva ou água destilada, podendo-se observar o papel importante da 

saliva no processo de remineralização. A autora comenta ainda que em relação à 

redução de adesividade, encontrada clinicamente e documentada em vários trabalhos 

após tratamento clareador, esta pode estar relacionada tanto à alteração no fator 

morfológico, verificado neste trabalho, quanto ao fato de permanecer no tecido algum 

resíduo do agente de clareamento. 
 

O peróxido de hidrogênio é um forte agente oxidante e quando os 

átomos de hidrogênio são liberados, o peróxido de hidrogênio é decomposto. Uma teoria 

para explicar a ação clareadora providenciada pelo peróxido de hidrogênio é que o 

produto a ser clareado é modificado tanto pela liberação de elétrons dos átomos de 

oxigênio liberados pelo peróxido de hidrogênio ou pela combinação com os átomos de 

oxigênio. A capacidade clareadora do peróxido de hidrogênio, pode ser medida pela 

liberação de átomos de oxigênio provenientes dessa substância. CHEN et al9 

verificaram, em 1993, a relação de decomposição do peróxido de hidrogênio liberado 

quando este foi misturado com ácido hidroclorídrico e éter anestésico numa proporção 

de 5:5:1 e com a solução de hidróxido de sódio `a temperatura de 16O, 20O e 45OC. O 

efeito do cloreto ferroso na decomposição do peróxido de hidrogênio, também foi 

observado. A decomposição de peróxido de hidrogênio 30% quando associado ao 

hidróxido de sódio, foi maior do que quando misturado ao ácido hidroclorídrico tanto na 

temperatura de 16 e 20OC. A decomposição do peróxido de hidrogênio foi acelerada 

pelo calor.  
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A microdureza e morfologia externa do esmalte após exposição ao 

peróxido de carbamida a 10% foi o objetivo do estudo de SHANNON et al66, em 1993. 

Porções de esmalte provenientes de 72 dentes foram submetidas a três diferentes tipos 

de  soluções  a  base  de  peróxido  de  carbamida: Proxigel (pH 4.3-4.8),  Rembrandt 

(pH 4.9-5.2) e Gly – Oxide (pH 7.2) por 15 horas por dia durante 2 e 4 semanas. Após 

eram expostas à saliva humana in vivo. Um grupo controle foi realizado, permanecendo 

o esmalte exposto somente a solução artificial de saliva. Em adição, a morfologia 

superficial foi analisada em microscopia eletrônica de varredura. O grupo controle e o 

grupo tratado por duas semanas não apresentaram diferenças morfológicas entre si, 

entretanto o outro grupo mostrou alterações na topografia do esmalte, sendo mais 

evidente naqueles dentes tratados com solução de pH baixo. Quanto à microdureza 

todos os grupos foram similares. 

 

Seguindo as investigações a respeito das alterações na capacidade de 

adesão a compostos resinosos de dentes que foram clareados TITLEY et al80, no ano de 

1993, realizaram um estudo in vitro em dentes humanos recém-extraídos. Utilizaram 15 

pré-molares recém-extraídos por razões ortodônticas, livres de restaurações ou cárie, de 

homens e mulheres na faixa etária de 10 a 14 anos, os quais permaneceram 

armazenados a uma temperatura de 4°C até o início do experimento, tempo este que 

variou de 1 a 6 meses. A coroa dental foi seccionada em duas partes iguais no sentido 

mesiodistal, obtendo-se dessa forma 30 metades que foram aleatoriamente divididas em 

três grupos:  



2 - Revisão da Literatura  
 

37 

Grupo I - imersão em água destilada por 60 minutos seguido de 

condicionamento ácido;  

Grupo II - imersão em peróxido de hidrogênio a 35% por 60 minutos 

antes do condicionamento ácido; 

Grupo III - os dentes ficaram mergulhados em peróxido de hidrogênio a 

35% por uma hora, seguido de lavagem por 60 segundos em água destilada e 

armazenamento também em água destilada por um dia para finalmente ser realizado o 

condicionamento ácido. Em todos os grupos o gel condicionador foi aplicado por 60 

segundos, lavados em água por 30 segundos e feito a secagem com jatos de ar por 15 

segundos. Após esses passos, foi aplicado sobre a superfície condicionada o adesivo 

dentinário. Todo esse conjunto foi montado em um suporte especial, onde se tinha 

posicionado um cilindro gelatinoso por onde a resina fo i inserida e polimerizada. 

Aguardou-se um período de sete dias para o início dos testes de cisalhamento, tempo 

em que os dentes ficaram armazenados em água destilada a 37°C. Para o grupo 

controle obteve-se média de resistência de 18.2 Mpa. Esse valor foi significante maior 

em comparação aqueles verificados paras os grupos tratados com peróxido de 

hidrogênio que foi de 7.1 para o grupo II e 11. 7 para o grupo III. Neste trabalho, verifica-

se a tendência no aumento de resistência adesiva após uma semana do té rmino do 

tratamento clareador. 
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Em 1993, GARCIA-GODOY et al24 avaliaram in vitro o efeito na adesão 

ao esmalte de compostos resinosos, quando este foi previamente exposto ao peróxido 

de carbamida na forma de gel. Quarenta e cinco molares humanos recém-extraídos 

foram divididos em três grupos de quinze dentes. O grupo I recebeu condicionamento 

com ácido fosfórico a 37% por 60 segundos, sendo em seguida aplicado sobre este um 

sistema adesivo/resina composta. O grupo II imersão do dente em peróxido de 

carbamida a 10% por uma hora, recebendo após o mesmo tratamento do grupo anterior. 

E o último grupo experimental, seguiu os passos do grupo II, porém com exposição por 

24 horas ao peróxido de carbamida. Os dentes foram termociclados em cem ciclos com 

intervalo de 30 segundos, em temperatura variando de 5ºC-55ºC para a seguir serem 

executados os testes de resistência adesiva ao cisalhamento. Na análise dos resultados, 

observou-se queda significante na resistência adesiva com a exposição do esmalte ao 

peróxido de carbamida no tempo de 24 horas. Quando analisado o local da fratura, ficou 

evidente que o grupo tratado com gel de peróxido de carbamida, produziu falhas 

adesivas mais freqüentemente que o grupo controle. No grupo não clareado, ocorreram 

mais falhas coesivas Um aspecto importante na metodologia desse trabalho levantado 

pelos autores foi o fato dos dentes terem sido submersos no peróxido de carbamida, 

proporcionando uniformidade no esmalte exposto. 

 

Quando uma restauração estética é requerida após o clareamento , a 

exposição à água por um longo período, para eliminação do peróxido de hidrogênio não 

é possível. A eficácia da catalase aplicada após o tratamento clareador foi comparada 
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com a água, quanto à capacidade de remoção de peróxido de hidrogênio residual, 

estudo esse realizado por ROTSTEIN63, em 1993. Usou 22 pré-molares tratados 

endodonticamente e clareados com peróxido de hidrogênio. Mediu-se a penetração 

radicular do peróxido de hidrogênio após o clareamento e a cada lavagem com catalase 

ou água. Os resultados mostraram haver correlação entre o número de lavagens com 

água e redução da penetração de peróxido de hidrogênio. Três ciclos de lavagem de 

cinco minutos e imersão de uma hora em água reduziu significantemente a penetração 

de peróxido de hidrogênio, entretanto a catalase aplicada por três minutos eliminou 

totalmente o peróxido de hidrogênio residual. Por meio dos resultados observou-se que 

o peróxido de hidrogênio permanece ativo na câmara pulpar ou nos túbulos dentinários 

por um certo período de tempo após a conclusão do tratamento clareador. Isso se deve 

à provável interação com certos componentes da dentina, afetando sua remoção dos 

túbulos Como informação adicional, a catalase é uma enzima que funciona como 

mecanismo de defesa corporal. Age promovendo a decomposição do peróxido de 

hidrogênio em água e oxigênio. É considerada como uma das primeiras enzimas 

protetoras antioxidante contra a toxicidade de radicais de oxigênio produzidos durante o 

metabolismo normal e após injúrias oxidantes. A catalase transforma duas moléculas de 

peróxido de hidrogênio em duas de água e oxigênio. A quantidade de substrato 

decomposto é diretamente proporcional a concentração do substrato e concentração de 

enzimas. 
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O objetivo do estudo de DISHMAN; COVEY; BAUGHAN17, em 1994, foi 

o de verificar in vitro o efeito do tratamento clareador na adesão de compósitos ao 

esmalte. O esmalte de 40 dentes humanos foi exposto ao peróxido de hidrogênio gel a 

25% aplicado por dez minutos, lavado, seco e reaplicado por mais dez minutos. Os 

dentes foram divididos em grupos de acordo com o intervalo de tempo em que 

receberam o material restaurador. O grupo A serviu com controle, portanto, nenhum 

tratamento foi aplicado sendo restaurado no mesmo instante, assim como o grupo B, 

com a diferença que este foi submetido ao contato com peróxido de hidrogênio. Seguiu-

se com o grupo C restaurado após um dia, o D uma semana e o E após um mês. Os 

valores médios na resistência de adesão , mostrou uma diminuição significante para o 

grupo B. Entretanto esses valores retornaram ao normal, quando comparados com o 

grupo controle, a partir do tempo de espera de um dia, permanecendo até o último 

período experimental. Os dados presentes suportam a hipótese que o clareamento do 

esmalte com peróxido de hidrogênio, pode resultar na diminuição da adesão com 

compostos resinosos, porém, essa diminuição é tempo-dependente e o provável efeito 

do peróxido de hidrogênio na diminuição da resistência adesiva seja a inibinição da 

polimerização do agente adesivo pela presença de oxigênio residual. Neste trabalho, os 

autores consideram outra hipótese, causada provavelmente por mudanças estruturais 

verificadas no esmalte após a exposição ao peróxido de hidrogênio 
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A diminuição da microdureza dos tecidos dentários duros após o 

tratamento clareador, implica em sua dissolução e degradação. O efeito na microdureza 

do esmalte e dentina exposto ao peróxido de hidrogênio a 30% e a pasta de perborato 

de sódio misturado ao peróxido de hidrogênio em diferentes tempo e temperatura foi 

avaliado por LEWINSTEIN et al43, em 1994. Utilizaram 12 dentes recém-extraídos, que 

foram seccionados longitudinalmente, embebidos em resina acrílica polidos e divididos 

em quatro grupos de acordo com o tratamento estabelecido. Os tratamentos foram, 

peróxido de hidrogênio a 30%, peróxido de hidrogênio a 30% associado ao perborato de 

sódio submetidos a temperaturas de 37º e 50ºC. As medidas da dureza do esmalte foram 

tomadas antes do procedimento e após 5, 15 e 30 minutos. Houve um grupo controle, 

onde os mesmos critérios de avaliação foram aplicados, porém tratados com água 

destilada. Utilizou-se o aparelho Vicker para as aferições, com carga de 300g. Os 

resultados indicaram que o peróxido de hidrogênio diminuiu a microdureza tanto do 

esmalte quanto da dentina, sendo significante após 5min de tratamento para dentina e 

15min para o esmalte. Esse efeito não foi observado com a aplicação da pasta de 

peróxido de hidrogênio associado ao perborato em nenhum tempo de tratamento. A 

temperatura não exerceu nenhum efeito para ambos os grupos. Os autores concluíram 

que o tratamento com altas concentrações de peróxido de hidrogênio com finalidade de 

clareamento, seja usada com cautela e que o perborato de sódio apresentou-se como 

um material menos danoso aos tecidos dentários. 
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CHAN; JONES8, em 1994, avaliaram o efeito da ciclagem térmica no 

estudo da infiltração marginal de quatro diferentes tipos de materiais restauradores. 

Confeccionaram cavidades do tipo classe V com margens localizadas em dentina e 

cemento  em  pré-molares  recém-extraídos.   Foram  utilizados  no  total  20  dentes  em 

cada  um  continha  os  quatro  materiais  experimentais:   ANA 2000 (Amálgama), 

Ketac-fil  (ionômero  de  vidro),  Tripton/Opalux (adesivo  +  resina composta)  e  

GLUMA/Pekalux (adesivo + resina composta). Foram divididos dois grupos 

aleatoriamente, onde o primeiro grupo foi submetido a 150 ciclos de 45ºC por 1minuto, 

37ºC por 4 minutos, 15ºC por 1 minuto retornando com 37º por 4 minutos. O outro grupo 

não sofreu nenhum estresse térmico permanecendo em temperatura ambiente. Os 

dentes foram imersos em eosina a 5% e deixados por uma hora a temperatura local. 

Após a remoção do corante, os dentes foram seccionados transversalmente, passando 

por todas as restaurações. Atribuiram-se escores que variaram de 0-4 para determinar o 

grau de infiltração. Para o grupo em que os dentes foram termociclados, houve diferença 

na performance dos materiais, porém não significante. Na comparação feita entre o 

grupo I e II, avaliando o mesmo material, não se verificou diferença significante, 

demostrando dessa forma que quanto ao procedimento de termociclagem aplicado, este 

não interferiu na capacidade seladora dos materiais estudados. 

 

A difusibilidade do peróxido de hidrogênio associado a diferentes 

formas de perborato de sódio pela dentina, foi avaliado por WEIGER; KUHN; LOST85, 

em 1994, em dentes previamente escurecidos artificialmente. Utilizaram 63 dentes 
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anteriores, na qual foi criado um defeito na junção cemento-esmalte, nas faces mesial e 

distal. A técnica usada nesse experimento foi a “ walking bleaching” num período de seis 

dias, com troca da pasta no 1º e 3º dia. O perborato de sódio monohidratado(MH), 

trihidratado(TRH) e o tetrahidratado(TH) foi misturado com o peróxido de hidrogênio ou 

água e subseqüentemente colocado no interior da câmara pulpar 1mm abaixo da junção 

cemento-esmalte, dessa forma, os dentes foram divididos em 6 grupos experimentais: 

MH + H2O2(30%); TRH + H2O2(30%); TH + H2O2 (30%); TRH +H2O ; TH +H2O, GEL e, 

finalmente, o último grupo serviu como controle, onde nenhuma pasta foi aplicada. Após 

a colocação da pasta, os dentes foram imersos em um tubo plástico contendo 10ml de 

água bidestilada. Realizou-se a leitura da quantidade de H2O2 presente nas áreas 

adjacentes ao defeito radicular previamente criado em cada raiz . Em todos os grupos, 

houve infiltração de peróxido de hidrogênio, quando comparado com o grupo controle. A 

penetração radicular do peróxido de hidrogênio foi significantemente maior nos dentes 

do grupo I e III que nos IV e V, concluindo-se que a quantidade de infiltração de peróxido 

de hidrogênio depende, dentre vários fatores, da forma do perborato de sódio. Os 

autores comenta sobre alguns trabalhos in vitro que observaram valores de pH mais 

baixos na associação do peróxido de hidrogênio ao perborato de sódio e que essa 

queda era acentuada com o acréscimo de peróxido de hidrogênio à mistura. Contudo, o 

autor lembra que nesses trabalhos, não foi realizado a descoloração dos dentes, fato 

esse importante, pois o pH pode ser quimicamente convertido em oxigênio ativo, 

iniciando o processo de clareamento no interior dos túbulos dentinários. 

Consequentemente, menor quantidade de pH alcançaria a superfície externa. 
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O condicionamento ácido seguido de procedimentos de polimento da 

coroa denta l resulta em perda de aproximadamente 15 a 60um de esmalte, que pode 

levar a hipomineralização superficial e início de lesão de cárie. A eliminação do 

condicionamento ácido preserva a espessura do esmalte e conserva uma camada 

superficial de esmalte intacto rica em íons flúor. LEE et al41, em 1995, avaliaram três 

produtos clareadores comerciais, que dispensam o condicionamento ácido previamente 

ao clareamento, quanto a alteração de cor, e também, potencial de induzir mudanças 

estruturais no esmalte. Foram selecionados 25 dentes humanos recém-extraídos, que 

tiveram suas coroas divididas ao meio no sentido M-D e separadas da raiz. Os 

espécimes foram aleatoriamente divididos em quatro grupos: 15 espécimes tratados 

com Accel a 50%, 15 com Accel 35%, 15 com Hi-lite 35% e cinco serviram com grupo 

controle , os quais foram tratados com solução salina a 0,09%. Antes do tratamento, foi 

feito o registro da cor com auxílio da escala de cor da Vita e feita a 1ª medida da 

microdureza do esmalte com o aparelho Vickers. A seguir, receberam os respectivos 

tratamentos por uma hora, seguido de registro de cor, medição da microdureza, 

aplicação por mais 1 hora das substâncias testadas, concluindo-se com o registro final 

da coloração obtida e microdureza. Após essa etapa, os espécimes foram preparados 

para leitura na microscopia eletrônica de varredura. Em relação à mudança de cor , 

todos os sistema tiveram um comportamento semelhante, atingindo uma média de 

mudança de cor na faixa de 4.83. A medida da microdureza revelou não haver diferença 

significante entre os quatro grupos estudados, entretanto, a análise ao microscópio 

eletrônico de varredura revelou aumento de densidade e maior distribuição de 
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porosidades, naquele grupo tratado com peróxido de hidrogênio a 50%, quando 

comparado com os outros dois grupos e controle. Considerando o padrão de distribuição 

e diminuição de profundidade de porosidades observadas, concluíram que o peróxido de 

hidrogênio provavelmente possa remover precipitados orgânicos adquiridos e matriz 

orgânica da superfície de áreas hipomineralizadas do esmalte dentário. 

 

Avaliando a influência da termociclagem como forma de promover 

estresse na interface dente restauração e assim avaliar a capacidade seladora dos 

materiais restauradores, ROSSOMANDO; STANLEY62, em 1995, submeteram três tipos 

de materiais restauradores adesivos a ciclagem térmica, variando o tempo de imersão 

nas temperaturas de 5OC e 55OC. Confeccionaram 90 restaurações classe V com 

margens localizadas em esmalte e dentina em terceiros molares recém-extraídos. 

Foram utilizados os seguintes materiais restauradores:Tytin/Liner F(amálgama+ 

adesivo), Heliomolar/ Syntac e APH/universal Bond 3, sendo que cada material foi 

submetido a três situações experimentais, dois grupos compreenderam em 

termociclagem com tempo de imersão de 10s e 60s em cada temperatura, num total de 

5000ciclos. Houve ainda um grupo controle, onde não foi termociclado e que 

permaneceu imerso em fucsina básica, pelo mesmo tempo que os outros grupos. De 

cada dente, foram obtidos dois cortes de 1mm de espessura com margens localizadas 

em cemento de cada dente, sendo atribuídos escores para a infiltração observada. Os 

resultados submetidos ao teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, apontaram que o 

amálgama foi o material mais suscetível ao estresse térmico em todas as condições 
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estudadas, atribuindo esse fato às pobres propriedades térmicas que o amálgama 

possui. Em relação ao grupo das restaurações de resina que sofreram termociclagem, 

não houve diferença no tempo de 10segundos, provavelmente devido às propriedades 

plásticas desse material. 

 

No trabalho de revisão de literatura realizado por DEMARCO; NETTO15, 

em 1995, os autores atribuíram como causa de recidiva do manchamento pós-

clareamento, a infiltração marginal. Salientaram também a redução química dos 

produtos de oxidação formados durante o clareamento e o aumento na permeabilidade 

da estrutura dental. 

 

As alterações estruturais morfológicas observadas no esmalte após a 

aplicação do peróxido de carbamida a 10% utilizado em moldeiras, foi o propósito do 

estudo in vitro realizado por BEN-AMAR et al4,em 1995. Utlizaram 30 dentes anteriores 

divididos em grupo controle e experimental. Em um grupo, os dentes foram tratados com 

Opalescence por oito horas diárias em ambiente úmido a 37ºC, os quais após esse 

período eram lavados e armazenados também a 37ºC. Para o grupo controle procedeu-

se da mesma forma, porém o gel clareador foi substituído por um algodão de lã 

encharcado com água. Foram selecionados dentes de ambos os grupos para análise em 

microscopia eletrônica de varredura e após 72 horas de concluído o período 

experimental, aplicou-se o sistema adesivo Scotchbond 2 e resina composta Silux Plus 

sobre o esmalte para a realização dos testes adesivos. No grupo onde se aplicou o 
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Opalescence, notou-se aumento na porosidade de esmalte e significante redução na 

resistência adesiva. 

 

MARSHAL; CANCRO; FISHIMAN45, em 1995, revisaram alguns 

trabalhos a respeito do peróxido de hidrogênio e seu uso em dentística. Sobre a 

aplicação dessa substância no clareamento de dentes e os efeitos sobre o esmalte 

comentam que a exposição do esmalte aos peróxidos por 30 horas, facilita  a 

penetração de uma microbiota oportunista. O amolecimento do esmalte ocorre após 12 

horas de aplicação de peróxido de carbamida e a redução da resistência adesiva é 

observada em compósitos resinosos de micropartículas quando expostos ao peróxido de 

hidrogênio a 30% por uma semana. 

 

O efeito de agentes clareadores na permabilidade dentinária frente à 

colonização por S. faecalis foi estudado por HELING; PARSON; ROTSTEIN32, em 1995. 

Para tanto utilizaram 60 dentes bovinos seccionados transversalmente logo abaixo da 

JCE. Após a remoção do tecido pulpar, os dentes foram autoclavados e divididos em 

quatro grupos de acordo com os seguintes tratamentos: peróxido de hidrogênio a 30%, 

peróxido de hidrogênio a 30% associado ao perborato de sódio, perborato de sódio 

misturado a água destilada e como grupo controle, somente água destilada. Os agentes 

clareadores foram selados nos dentes permanecendo a 37ºC por períodos de 7, 14 e 21 

dias, sendo após esse período incubados a 37ºC  e infectado com S. faecalis. 

Posteriormente ao preparo histológico, foi usado um sistema morfométrico 
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computadorizado para medição da penetração bacteriana. Os dentes tratados com 

peróxido de hidrogênio isolado ou associado ao perborato de sódio foram 

significantemente mais permeáveis ao S.faecalis. que os tratados com perborato de 

sódio isoladamente e água destilada. Diante do observado, os autores concluíram que 

agentes clareadores contendo altas concentrações de peróxido de hidrogênio podem 

facilitar a penetração bacteriana via túbulos dentinários. 

 

Muitos materiais odontológicos causam mudanças significantes nos 

níveis de cálcio e fosfato, provocando injúrias aos cristais de hidroxiapatita. Sob esse 

aspecto, o efeito de algumas substâncias clareadoras sobre o esmalte, dentina e 

cemento foi testado por ROTSTEIN et al65, em 1996. Os autores usaram a coroa de 21 

pré-molares recém-extraídos seccionados longitudinalmente de vestibular para lingual. 

No total, foram seis grupos experimentais, contendo seis espécimes, aplicando-se os 

seguintes produtos: solução aquosa de peróxido de hidrogênio a 30%; solução aquosa 

de peróxido de carbamida a 10%; pasta de perborato de sódio e três produtos 

comerciais indicados para o clareamento caseiro; Nu-Smile, Opalescence, e Dentl 

Bright. Como grupo controle, serviram seis amostras que foram tratadas com solução 

salina. As amostras foram mergulhadas nos produtos experimentais e permaneceram 

por sete dias a 37°C e depois foram preparadas para análise histoquímica , a fim de 

averiguar as mudanças nos elementos químicos dentários( cálcio, fósforo, potássio e 

sulfato) presentes nos tecidos. No esmalte, houve uma redução significante na relação 

entre cálcio e potássio com o uso do peróxido de hidrogênio. Na dentina, alteração na 
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relação cálcio e potássio com o tratamento com peróxido de hidrogênio, peróxido de 

carbamida a10 % , Dentl Bright e Opalescence. Em cemento, essa redução ocorreu com 

aplicação de peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida, Nu- Smile e Opalescence. 

Alterações nos níveis de potássio e sulfato também foram observados, porém menos 

evidentes. Os níveis de sulfato diminuíram no cemento com o uso de peróxido de 

carbamida e perborato de sódio e aumentaram com Nu-smile. A redução de potássio 

ocorreu apenas na dentina, com o tratamento à base de peróxido de carbamida. Com 

base nos resultados, os autores enfatizam os efeitos adversos causados pelos materiais 

clareadores aos tecidos dentários que estes devem ser usados com cautela. 

 

JOSEY et al37, em 1996, examinaram com microscópio ótico de luz 

polarizada e eletrônico de varredura a morfologia superficial do esmalte humano tratado 

com peróxido de carbamida a 10% e avaliaram também a resistência adesiva a 

compostos resinosos. O grupo experimental consistiu em aplicação diária por dez horas 

de aplicação do gel clareador, com auxílio de uma moldeira durante sete dias 

consecutivos, período este, em que os dentes permaneceram em saliva artificial a 

temperatura de 37ºC. Para o grupo controle, seguem-se os mesmos procedimentos 

anteriormente citados, porém sem aplicação do peróxido de carbamida. A morfologia 

superficial do esmalte clareado foi observada sob microscopia ótica de luz polarizada e 

microscopia eletrônica de varredura (SEM), utlizando-se 32 e 24 dentes, 

respectivamente, divididos em grupo experimental e controle. Vale salientar que os 

dentes avaliados por SEM, tiveram metade das coroas, tanto do grupo controle quanto 
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experimental, condicionadas com ácido fosfórico a 37% por 60 segundos. A seguir, os 

dentes ficaram estocados por um dia ou doze semanas em saliva artificial. Em uma 

outra etapa, quarenta dentes foram selecionados para o exame da resistência adesiva, 

metade para o grupo controle e metade para o grupo clareado. Após o tratamento os 

dentes do grupo controle e clareados ficaram estocados em saliva artificial por um dia, 

(grupo A), uma semana( grupo B), seis semanas (grupo C) e 12 semanas(grupo D) a 

37ºC. Após, a superfície vestibular e lingual dos dentes foi condicionada com ácido 

fosfórico a 37ºC por 60 segundos, realizada a aplicação do adesivo e colagem do 

bracket ortodôntico. Esse conjunto ainda ficou imerso em saliva artificial por mais uma 

semana, para então realizar-se o teste de cisalhamento. A análise dos espécimes com 

microscopio de luz polarizada, sugeriu que o processo de clareamento levou à perda do 

conteúdo mineral do esmalte após 24 horas permanecendo mesmo após 12 semanas 

de estocagem em saliva artificial. A SEM essas mudanças foram consideradas como 

definitivas. Ressalta-se que essas mudanças nas camadas superficiais e sub-

superficiais do esmalte, também ocorreram nos dentes apenas condicionados com ácido 

fosfórico. Em relação a resistência adesiva houve uma pequena redução nos valores 

dos espécimes clareados, quando comparados com o grupo controle, porém os autores 

consideraram como clinicamente aceitáveis. 

 

O propósito do estudo de SOUZA; BERGAMASCHI; SOUZA70, em 

1996, foi de verificar in vitro o efeito do peróxido de carbamida na superfície do esmalte 

de dente humano, comparando a morfologia do esmalte clareado ao condicionado com 



2 - Revisão da Literatura  
 

51 

ácido fosfórico a 37%. Foram utilizados cinco 30 molares seccionados no sentido 

mesiodistal e vestibulolingual totalizando quatro partes. Somente o esmalte permaneceu 

exspoto, sendo o restante da coroa coberta com esmalte de unhas. Cada segmento 

recebeu diferente tratamento: Grupo A: tratamento clareador (12horas) + 

armazenamento em saliva artificial (12horas) + condicionamento ácido; Grupo B: 

tratamento clareador + água destilada + condicionamento ácido; Grupo C: 

armazenamento em saliva artificial; Grupo D armazenamento em água destilada. O 

período de experimento para todos os grupos foi de 20 dias. A seguir os dentes foram 

escovados e lavados com água destilada, imersos em hipoclorito de sódio por 20 

minutos e depois submetidos ao ultra-som por cinco minutos. As secções foram 

estocadas individualmente por quatro horas em água destilada e condicionadas com 

ácido fosfórico a 37% por 15 segundos, lavadas e secas. Os espécimes foram 

preparados para a análise no microscópio eletrônico e fotografados com 1000, 5000 e 

10000 de aumento. Observou-se aumento nos espaços intercristalinos no grupo que 

recebeu o tratamento clareador, verificando-se ainda que esses espaços eram menores 

quando os espécimes ficaram armazenados em saliva artificial, evidenciando a ação 

mineralizada da saliva. Em relação ao padrão de condicionamento I, II e III este foi 

modificado quando usou-se o gel clareador. O alargamento dos espaços intercristalinos 

verificado com o uso do peróxido de carbamida, levou os autores a concluir que essa 

substância age nos componentes orgânicos do esmalte. 
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ZALKING et al90, em 1996 seguiram a mesma metodologia empregada 

no trabalho de ROTSTEIN65, porém com análise em microscopia eletrônica. Após a 

aplicação dos agentes clareadores, os espécimes foram lavados e secos à temperatura 

ambiente e cobertos com uma camada de 300AO de ouro para se proceder a análise por 

microscopia eletrônica de varredura. Mudanças morfológicas da superfície tanto de 

esmalte, dentina quanto cemento ocorreram após a aplicação de todas as substâncias 

testadas. Essas mudanças foram, classificadas como pequenas, moderadas e severas. 

No esmalte, o peróxido de hidrogênio, Nu- Smile e Dentlbright causaram extensivo 

achatamento e porosidade na superfície, sendo mais evidente no grupo do Dentlbright. 

Os espécimes tratados com peróxido de carbamida e opalescence, não apresentaram 

mudanças e foram similares ao grupo controle e o perborato de sódio promoveu 

somente um suave achatamento da superfície. Em dentina, o peróxido de hidrogênio, 

peróxido de carbamida e Dentlbright, tornaram-na mais áspera com aspecto similar a 

uma superfície condicionada com ácido, sendo o peróxido de hidrogênio o que mais 

provocou tais mudanças. Esse aspecto não foi observado no grupo tratado com 

perborato de sódio, Opalescence e Nu- Smile. No cemento, as modificações foram mais 

evidentes, quando utilizou-se peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida, Nu-smile e 

Dentlbright. Pequenas modificações foram observadas com o peróxido de carbamida e 

perborato de sódio. No presente estudo, o cemento foi o mais afetado que a dentina e 

esmalte, sendo esses resultados concordantes com estudos prévios. Essa maior 

alteração pode estar relacionada à elevada concentração de componentes orgânicos. 

Todos os produtos comerciais na forma de gel alteraram a morfologia superficial do 
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cemento, mesmo em concentração diferentes do peróxido de carbamida. Esse fator 

indica que possam haver outros componentes que alterem a superfície morfológica dos 

tecidos dentais. Ressalta que o pH dos materiais à base de peróxido de carbamida varia 

em torno de 6.0 e 6.5, entretanto as modificações causadas por esses agentes foram 

similares ao peróxido de hidrogênio que possui um pH extremamente ácido, reforçando 

a hipótese que essas alterações não estão relacionadas exclusivamente com o pH. 

 

DÉJOU; SINDRES; CAMPS14, em 1996, comparam diferentes métodos 

estatísticos empregados na avaliação da infiltração marginal in vitro de 13 sistemas 

adesivos. Duzentos e sessenta pré-molares receberam preparos padronizados de 

classe V e foram restaurados com 13 diferentes sistemas restauradores adesivos. Os 

dentes foram termociclados, imersos em solução de fucsina básica a 0,5% por 24 horas, 

incluídos em resina epóxica e seccionados. Cinco critérios de avaliação foram 

registrados: média, mediana, moda, penetração máxima e porcentagem de dentes por 

grupo sem nenhuma penetração. Verificou-se que o método de penetração máxima do 

corante medido em cada dente foi o melhor critério, por permitir uma análise estatística 

com maior poder 

 

ERNST; MARROQUIN; WILLERSHAUSEN-ZÖNNCHEN18, em 1996, 

avaliaram por meio de microscopia eletrônica de varredura o efeito do peróxido de 

hidrogênio na morfologia do esmalte humano. Foram testados os seguintes produtos: 

Opalescence(peróxido de carbamida a 10%), peróxido de hidrogênio a 30 % isolado e 
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associado ao perborato de sódio, HI-lite e ácido fosfórico a 37%. Os materiais foram 

aplicados em 60 espécimes obtidos de dez dentes. Cada substância foi aplicada em um 

espécime de cada dente . Como controle, cada espécime de cada dente foi deixado sem 

tratamento. A comparação entre os espécimes não tratados com os que receberam o 

tratamento clareador, mostraram pequenas alterações morfológicas superficiais em 

contraste com o grupo tratado com ácido fosfórico a 37%, que mostrou alterações mais 

significantes. 

 

PÉCORA JÚNIOR et al55, em 1996, avaliaram a ação in vitro de vários 

agentes clareadores a base de peróxido de carbamida na microdureza do esmalte 

humano. Um total de 25 incisivos centrais recém-extraídos foram utilizados. A face 

vestibular da coroa desses dentes foi removida e recortada com discos de aço de dupla 

face para obtenção de blocos retangulares. Inicialmente planificaram-se as superfícies 

de esmalte e as amostras foram colocadas em um recipiente contendo saliva artificial a 

37°C, para aferição inicial realizada antes do tratamento clareador. Foram empregados 

cinco tipos de tratamento clareador: Nite White a 16% e 10%, Opalescence, Karisma 

Alpha e Perfect Smile por oito horas diárias a 37°C e 95% de umidade em saliva 

artificial. Os espécimes eram então lavados por cinco minutos em água e re-imersos em 

saliva artificial por 16 horas a 37°C. Este ciclo foi repetido por uma semana. Foram 

realizadas dez medidas para cada elemento e para isso utilizou-se o aparelho 

Vickers(Wolpert) com carga de 200g por 15 segundos. No total foram realizadas dez 

medidas para cada dente, elegendo-se um único ponto. Das medidas obtidas, realizou-
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se um teste estatístico, considerando-se os diferentes materiais e o tratamento 

clareador, revelando-se haver influência desse dois fatores. Os valores de microdureza 

foram maiores antes da aplicação dos agentes clareadores. O teste de Tuckey mostrou 

diferenças entre os materiais, o Nite White a 16% foi o que mais reduziu a microdureza e 

o Opalescence o que menos interferiu. O Nite White a 10%, Karisma Alpha e Perfect 

Smile atingiram valores intermediários. 

 

Atentos ao fato de que a maioria dos trabalhos que verificaram a 

resistência adesiva em dentes clareados não refletem exatamente os procedimentos 

adotados clinicamente, SILVA E SOUZA JÚNIOR; OLIVEIRA67, em 1997, fizeram um 

estudo in vitro de resistência adesiva ao cisalhamento em esmalte de dentes que foram 

tratados por diferentes técnicas de clareamento aplicadas da mesma forma com são 

utilizadas em pacientes. Quarenta incisivos centrais e laterais foram divididos em : grupo 

A : técnica mediata, grupo B técnica imediata, grupo C técnica caseira com a aplicação 

do produto comercial a base de peróxido de carbamida Opalescence. Houve ainda um 

quarto grupo serviu como controle. Após o tratamento clareador as superfícies de 

esmalte dos dentes dos grupos experimentais e controle foram planificadas, 

condicionadas com acido fofsfórico a 37% e em seguida aplicado o agente adesivo e 

resina composta. Os resultados das médias foram de 39,3 Mpa, 42,3 Mpa, 34,5 Mpa, 

17,1 Mpa para os grupos A, B, C e D respectivamente. Nota-se um valor de resistência 

adesiva para os grupos experimentais muito superior ao grupo controle. Essa diferença 

foi estatisticamente significante. Em alguns espécimes levados a SEM constatou-se um 
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aspecto mais poroso, com maior heterogeneidade na topografia da superfície do 

esmalte dos dentes clareados. O aumento de porosidades e a realização dos 

procedimentos adesivos realizados 10 dias após o final do tratamento claredor, foram os 

dois pontos considerados pelos autores para explicar os resultados obtidos. 

 

ALANI1 em 1997 discutiu sobre os métodos de avaliação da integridade 

do selamento marginal proporcionado por materiais restauradores. Dentre as técnicas 

usadas na avaliação da microinfiltração, atribuiu vantagens no uso de corantes como a 

possibilidade de detecção utilizando baixas concentrações da substância, baixo custo e 

ser um método atóxico. Os corantes são usados em concentrações que variam de 0.25 

a 20% com tempos de imersão de 5 minutos até 1 mês. Ressaltou como desvantagens 

a subjetividade na análise e a destruição do espécime. Quando comparado com outros 

métodos, mostra-se bastante efetivo na avaliação in vitro do comportamento de 

materiais restauradores. 

 

DEMARCO16, em 1997, avaliaram a influência do uso do peróxido de 

hidrogênio a 30% na resistência a tração de um sistema adesivo de quarta geração. 

Expuseram a dentina superficial de trinta 3°s molares recém-extraídos para a realização 

aos seguintes grupos experimentais: controle(sem exposição ao peróxido de 

hidrogênio); imersão em peróxido de hidrogênio a 30% por uma hora; imersão em 

peróxido de hidrogênio a 30% por uma hora seguido de armazenamento por uma 

semana em água destilada. A dentina de todos os espécimes foi condicionada com 
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ácido fosfórico a 37,5%, o qual foi lavado após 20 segundos. Procedeu-se a aplicação 

do sistema adesivo e a inserção da resina foi realizada em três incrementos com 

polimerização de 60 segundos cada . Os testes de resistência à tração foram feitos após 

duas horas em uma máquina de ensaio universal Wolpert, com velocidade de 

0,5mm/min. A análise estatística apontou que os grupos I e III obtiveram valores 

semelhantes e maiores que o grupo II. Ainda nesse trabalho, os autores preparam 

alguns espécimes dos diferentes grupos para análise em microscopia eletrônica de 

varredura, na qual verificaram que a substância clareadora empregada causa a 

formação de um precipitado na superfície dentinária, na qual não foi possível ser 

removida apenas com o condicionamento ácido. A armazenagem em água destilada, 

seguida de aplicação de ácido fosfórico praticamente removeu esta camada. O uso de 

um sistema adesivo de quarta geração logo após o tratamento com peróxido de 

hidrogênio a 30%, leva a uma redução nos valores de união e o retardo de uma semana 

para o início dos procedimentos restauradores adesivos, promove um aumento nesses 

valores, sendo semelhantes àqueles observados para dentina não clareada. 

 

VAN der VYER; LEWIS; MARAIS83, em 1997, avaliaram in vitro o efeito 

de um agente clareador na adesão de uma resina composta ao esmalte humano. 

Oitenta dentes anteriores foram incluídos em recipiente metálico e a face vestibular do 

esmalte foi desgastada e polida para obtenção de uma superfície plana, para então 

serem divididos em quatro grupos: grupo I serviu como controle, nenhum agente 

clareador foi aplicado. As superfícies de esmalte dos grupos II, III e IV foram tratadas 
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com o sistema clareador Hi-Lite ( peróxido de hidrogênio a 35%) por quatro minutos. 

Nos grupos I e II o sistema restaurador (Scotchbond Multi-Purpose/Z-100)foi aplicado 

imediatamente após o período experimental, já para os grupos III e IV aguardou-se 1 e 2 

semanas respectivamente. A média dos valores de resistência adesiva para os grupos 

II, III e IV foi menor que a do grupo controle, obtendo-se diferença significante entre este 

grupo e o II e III. Os resultados desse estudo indicam que os valores de resistência 

adesiva retornam ao normal após duas semanas. Esse dado indica, segundo os autores, 

que a interferência causada pelos agentes clareadores na adesão de compostos 

resinosos ao esmalte tende a diminuir ou desaparecer com o tempo. Fortalece-se a 

hipótese de que o oxigênio residual exerça maior influência, do que mudanças 

estruturais causadas no esmalte. 

 

A maioria de dentes não vitais clareados necessita de restaurações 

estéticas, e um dos requisitos para o sucesso dessas restaurações é que estas 

previnam a microinfiltração. Os estudos revelam o aumento de porosidade e a formação 

de precipitados na superfície dos tecidos dentários, estando essas alterações 

relacionadas com o tempo de exposição ao agente clareador. O peróxido de hidrogênio 

causa desnaturação das proteínas dos componentes orgânicos e inorgânicos da dentina 

e esmalte, alterando a relação entre esses componentes gerando um aumento do 

componente inorgânico. Essas alterações parecem exercer efeito direto na adesão de 

materiais restauradores resinosos. Levantando esses aspectos, a microinfiltração na 

interface dente restauração em dentes pós clareados foi avaliada por BARKHORDAR; 
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KEMPLER; PLESH3, em 1997. Um total de 36 incisivos centrais não cariados e 

restaurados foram selecionados. Dividiu-se em quatro grupos contendo nove dentes 

cada. O grupo controle permaneceu com uma bolinha de algodão selada na câmara 

pulpar por sete dias. Nos grupos 2, 3 e 4 aplicou-se uma pasta composta de peróxido de 

hidrogênio a 30% mais perborato de sódio na câmara pulpar selada com cavit por 2, 4 e 

7 dias, respectivamente. Após o período experimental, os dentes foram restaurados com 

Scothbond MultiPurpose/ Silux Plus após 2 a 4 horas do término do procedimento 

clareador. Todos os dentes foram termociclados com 5O e 60OC por duas horas com 

intervalo para cada temperatura de um minuto Os dentes foram impermeabilizados 

permanecendo apenas a interface dente restauração exposta e a coroa então submersa 

em solução contendo 50% de nitrato de prata e 50% de água por duas horas. Foram 

realizados cortes no sentido longitudinal e a extensão de penetração do corante lida pelo 

microscópio ótico com aumento de 30 vezes. Os resultados demonstraram que somente 

após quatro dias de aplicação da pasta clareadora, houve aumento significante na 

microinfiltração. 
 

Em 1998, HILTON34 analisou as variáveis existentes na aplicação de 

testes adesivos e como essas diferenças poderiam interferir nos resultados obtidos. 

Abordou aspectos relacionados com o substrato, condições e tempo de estocagem dos 

espécimes, critérios de averiguação e análise estatística. Afirma que a adesão ao 

esmalte é muito mais segura e estável do que em dentina. A contração de polimerização 

de materiais restauradores exercem influência na adesão, dessa forma pode-se diminuir 
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o estresse da contração reduzindo o fator – C . Valida a aplicação da termociclagem e 

força como forma fadigar a restauração, bem com o uso de corantes, para evidenciar o 

fenômeno da microinfiltração. Entretanto, não vê correlação entre os dados obtidos em 

um teste de resistência adesiva com aqueles de microinfiltração. Ademais, adverte que 

os resultados de um estudo "in vitro" não podem ser estrapolados para a perfomance 

clínica dos materiais. 

 

Em 1998, SWIFT; PERDIGÃO74 realizaram uma revisão na literatura 

sobre a ação dos agentes clareadores nos dentes e materiais restauradores. Discutiu-se 

o efeito desses agentes na superfície de esmalte, adesão dos materiais restauradores 

ao esmalte e dentina, integridade marginal e outros efeitos sobre os materiais 

restauradores. Em relação a adesão de materiais restauradores aos dentes pós-

clareados, a presença de peróxido ou oxigênio residual interfere na polimerização de 

adesivos resinosos e materiais restauradores, diminuindo a resistência adesiva. Os tags 

de resina formados em esmalte clareado, são menos numerosos, menos definidos e 

mais curtos, quando comparados com aqueles que não foram clareados. Teoricamente, 

os poros de esmalte, dentina e o fluido dentinário podem funcionar com reservatórios de 

peróxido ou oxigênio. Ressaltam que todo o peróxido pode ser eliminado do esmalte 

pela imersão em água por alguns instantes, indicando ser a dentina o mais importante 

reservatório. Recomendam que aguarde-se um período de 24 horas a 2 semanas para a 

realização de procedimentos restauradores e que a limpeza com solventes aquosos com 

acetona, etanol ou sistemas adesivos à base de acetona, podem reverter os efeitos 
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adversos na adesão em esmalte de dentes que foram submetidos ao tratamento 

clareador. 

 

Em 1998, RASKIN57 et al avaliaram a influência do números de cortes 

realizados em um único dente para o estudo da microinfiltração. Realizaram cavidades 

classe V em 60 terceiros molares humanos restauradas com Scotchbond Multi-Purpose 

e a resina composta Z-100 inserida na qual foi inserida em dois incrementos. Os dentes 

foram termociclados em 1500 ciclos 5 e 55ºC com intervalo de dez segundos para cada 

temperatura. Utilizaram como marcadores o nitrato de prata e a fucsina para análise da 

infiltração. A medida foi realizada com estereomicroscópio e atribuídos escores de 0 a 3 

para qualificar a extensão de penetração dos traçadores. De acordo com os resultados, 

os autores concluíram que um corte seria insignificante para descrever o fenômeno da 

microinfiltração , indicando que três cortes seriam mais o mais adequado. 

 

Ainda no mesmo ano, RASKIN; D’HOORE; REVEN58 estudaram o efeito 

da termociclagem em cavidades de classe V restauradas com quatro diferentes agentes 

adesivos e resina Z-100. Realizaram preparos em 120 terceiros molares humanos na 

região da junção cemento - esmalte. Após os procedimentos restauradores dois grupos 

foram termociclados com intervalo de tempo de dez segundos nas temperaturas de 5, 

37 e 55ºC por 3000 e 300, ciclos respectivamente. O terceiro grupo serviu com controle, 

não sendo submetido ao estresse térmico. Foram obtidos três cortes de cada dente, 

sendo estes avaliados por dois examinadores com microscópio ótico. Em relação aos 
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tempos aplicados na termociclagem 3000 ciclos com intervalo de dez segundos, foram 

suficientes para gerar estresse térmico.  

 

A ciclagem térmica é um procedimento comum em testes de 

microinfiltração. Centro e tr inta trabalhos que realizaram ciclagem térmica foram 

revisados por GALE; DARVELL23, em 1999. Os autores constataram que desses 

trabalhos, 110 realizaram testes de microinfiltração, com temperaturas variando em 

média de 6.6 ºC para a mínima e 55.5ºC para a máxima, com imersão em média de 30 

segundos, para cada temperatura. Em relação ao número de ciclos houve uma variação 

de 1 até 1.000.000, com média em 10.000 e mediana em torno de 500 ciclos. Ressaltam 

o conflito de resultados reportados por diversos autores e atribuem a inconsistência de 

dados ao fato que não houve dois autores que utilizaram o mesmo protocolo de 

pesquisa e também a variação nas condições experimentais realizadas por um único 

autor em diferentes trabalhos. Ainda que arbitrariamente, recomendam que ciclos com 

temperatura variando em 35º C, 15ºC, 35ºC e 45ºC com os seguintes tempos 

correspondentes 28s, 2s, 28s e 2s num total de 10.000 ciclos, sejam aplicados. Outro 

ponto levantado neste artigo, é que se os materiais restauradores atualmente 

disponíveis não conseguem promover um efetivo selamento, mesmo na ausência de 

aplicação de estresse, não haveria porque simular condições in vivo para a detecção de 

falhas na interface dente restauração, pois elas já estariam presentes. Entretanto se a 

intenção do teste não for de determinar a aplicabilidade do material, mas investigar o 

modo de fracasso, então a ciclagem térmica poderia ser apropriada, até mesmo com 

materiais que constantemente falham.  



 

3 - PROPOSIÇÃO 
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3 - PROPOSIÇÃO 

 

Avaliar a infiltração marginal em dentes submetidos a diversas técnicas 

de clareamento e restaurados com o sistema adesivo Scotchbond Multi-uso Plus e 

resina composta Z-100.  



 

4 - MATERIAL E MÉTODOS 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 - PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

De um total de cem dentes coletados, foram selecionados 60 pré-

molares superiores e inferiores recém extraídos com ápice completamente formado, 

apresentando coroa hígida. A escolha dos dentes foi realizada com auxílio de lupa com 

aumento de quatro vezes, para observação de trincas ou defeitos que porventura 

existissem, o que inviabilizava o uso do dente para a pesquisa. Após selecionados os 

dentes, as superfícies coronárias e radiculares recebiam uma raspagem com curetas 

periodontais e polimento com escovas e pasta de pedra pomes para, em seguida, serem 

armazenados em água destilada. Para cada grupo experimental foram selecionados 

cinco dentes superiores e cinco inferiores a fim de compensar diferenças de tamanho, 

sendo que dentes excessivamente pequenos ou com formato atípico, também eram 

descartados. 

A abertura coronária foi executada utilizando–se pontas diamantadas 

esféricas n01014 ( KG Sorensen Ind. Com. Ltda. Barueri-SP) para desgaste do esmalte 

e brocas do tipo carbide n0 4FG(SS White- LTDA, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) para o 

corte em dentina. A forma final do contorno era obtida com pontas diamantadas n0 3082 

(KG Sorensen). As pontas e brocas eram montadas em turbina de alta rotação (Dabi 

Atlanti, Ribeirão Preto,SP, Brasil) e sob refrigeração constante e abundante, as 

aberturas eram realizadas. Cada ponta diamantada e broca carbide era substituída após 
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cinco preparos de abertura coronária. Para essa etapa, seguiu-se os princípios básicos 

que regem a abertura coronária. A abordagem inicial era feita pela superfície oclusal e 

realizada com pontas diamantadas esféricas no 1014 em movimentos oscilatórios, para o 

desgaste em esmalte. Atingindo a dentina eram empregadas brocas carbide n0 4FG e 

com movimentos em direção vestíbulolingual, fazia-se o aprofundamento até o encontro 

da câmara coronária. Para realização da forma de contorno, utilizaram-se pontas 

diamantadas tronco-cônicas n0 3082, momento em que todo teto de câmara era 

eliminado. Para todos os dentes respeitou-se um diâmetro de 3mm, usando-se um 

paquímetro como instrumento de averiguação  

A seguir, procedeu-se a remoção de matéria orgânica e restos 

necróticos presentes no canal radicular. Este procedimento não visou a biomecânica 

completa do canal radicular, mas somente o esvaziamento do conteúdo presente no seu 

interior, sendo realizado com auxílio de limas tipo  Kerr (Maillefer Les filds d’Auguste 

Maillefer, AS. Suíça) n0 15, 20 e 25 em movimentos de limagem no comprimento real do 

dente e irrigação com solução fisiológica. Após essa etapa, os canais foram secos com 

cones de papel absorvente n0 25 (Dentsply-Caulk, Petrópolis- RJ) e confeccionado 

tampão cervical de aproximadamente 1mm de espessura, localizado ligeiramente abaixo 

da embocadura dos canais radiculares, com ionômero de vidro modificado por resina 

Vitrebond 3M (3M Dental Products Sumaré, SP), polimerizado pelo aparelho XL 

1500(3M) por 30 segundos, sendo a fonte de luz aplicada por oclusal. Todos esses 

procedimentos eram realizados previamente ao tratamento clareador, com exceção de 

um grupo, onde o clareamento era feito antes da abertura coronária. 
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4.2 - GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

GRUPO I: TÉCNICA IMEDIATA 

 

Após abertura coronária, biomecânica e confecção do tampão cervical 

foi realizado condicionamento ácido interno de todas as paredes cavitárias com solução 

de ácido fosfórico a 35% (3M) em forma de gel por 30 segundos. A rinsagem da área 

condicionada durava 30 segundos, com jatos de água direcionados para o interior da 

cavidade mantendo-se a ponta da seringa aproximadamente 15cm do dente. O 

condicionamento ácido era executado somente na 1ª sessão. Em seguida, era aplicado 

na superfície vestibular e câmara coronária um algodão embebido em solução de 

peróxido de hidrogênio a 30% (Farmalabor- Farmácia de manipulação, Bauru-SP) e 

submetido ao calor, por intermédio de uma fonte de luz. A fonte de luz utilizada foi a 

ultravioleta, (Infraphil HP 3690, Phillips- Germany) acoplada a uma base portando cone 

centralizador de 40cm de comprimento. Este procedimento era feito para que houvesse 

a canalização do feixe de luz sobre o dente e também para o controle da temperatura 

próximo à superfície dentária. Um termômetro era mantido ao lado do dente para 

monitoração da temperatura, a qual deveria permanecer em torno de 40-42ºC. A 

distância de 5cm foi adotada, pois assim sendo, alcançava-se a temperatura desejada. 

Desta maneira, a fonte de calor propriamente dita permaneceu 45 cm  afastada do 

dente. A fonte de calor era ativada e mantida por 15 minutos para em seguida renovar a 

solução, a qual era ativada por mais 15 minutos, e finalmente uma terceira mecha de 
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algodão saturado de solução de peróxido de hidrogênio a 30% era assentada sobre as 

estruturas dentárias e novamente ativada por 15 minutos pela fonte de luz. Sendo 

assim, no final de cada sessão, perfazia-se um total de 45 minutos de aplicação de 

calor. Em seguida, os dentes eram abundantemente lavados com jatos de água 

destilada na superfície externa e câmara coronária por aproximadamente um minuto. 

Este tratamento, ou seja, aplicação do peróxido de hidrogênio a 30% e calor por 45 

minutos, foi repetido por mais duas vezes, com intervalo de sete dias, totalizando-se no 

final três sessões. Entre as sessões as câmaras coronárias foram obliteradas com uma 

mecha de algodão seco e seladas com cimento de ionômero de vidro Vidrion R (SS 

White) e os dentes armazenados em água destilada a 37ºC . Ao final do tratamento 

clareador, uma pasta de hidróxido de cálcio e água destilada foi aplicada por dez dias 

dentro da câmara coronária e selada com ionômero de vidro Vidrion R. Este 

procedimento foi realizado, para reproduzir um passo clínico normalmente realizado 

após as técnicas clareadoras, que visa diminuir ou mesmo evitar a insta lação de 

reabsorção cervical externa.  

 

GRUPO II: TÉCNICA MEDIATA 

 

Neste grupo foi colocada uma pasta associando o peróxido de 

hidrogênio a 30% mais perborato de sódio (Farmalabor)na câmara coronária. Na 

primeira sessão, fazia-se o condicionamento com solução de ácido fosfórico a 35% em 

forma de gel por 30 segundos, lavados por mais 30 segundos, somente na 1o sessão. 
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Para o proporcionamento da pasta clareadora empregou-se uma colher medida do 

cimento provisório IRM de perborato de sódio mais duas gotas de peróxido de 

hidrogênio a 30%, misturados sob uma placa de vidro. Com auxílio de um instrumento 

de inserção, esta pasta era levada para o interior da câmara coronária, preservando dois 

milímetros oclusais de espaço para o selamento com ionômero de vidro restaurador 

Vidrion. Como forma de evitar o contato do material clareador com o de selamento, foi 

interposto entre eles uma pequena mecha de algodão, com intuito de se preservar o 

selamento adequado da pasta durante os 7 dias de curativo. Esta pasta clareadora foi 

substituída por duas vezes a cada sete dias , perfazendo-se no total 21 dias de 

tratamento, tempo na qual os dentes permaneceram armazenados em água destilada à 

37ºC . A cada troca, o material selador era totalmente removido e a câmara coronária 

limpa com jatos de água destilada por um período de um minuto. Terminada a última 

sessão, foi aplicada uma pasta de hidróxido de cálcio e água destilada no interior da 

câmara coronária, que também ficou selada com ionômero de vidro Vidrion R por 10 

dias. 

GRUPO III: TÉCNICA IMEDIATA + MEDIATA 

 
Neste grupo, foi feita a associação das duas técnicas descritas para os 

grupos I e II, ou seja, inicialmente era feita a aplicação de algodão saturado em solução 

de peróxido de hidrogênio a 30% e calor, e entre as sessões, um curativo de perborato 

de sódio e peróxido de hidrogênio a 30% permanecia selado dentro das câmaras 

coronárias com ionômero restaurador Vidrion R. Todos os passos de abertura coronária, 
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biomecânica, execução do tampão cervical, condicionamento ácido e forma de 

armazenamento entre sessões e curativo com pasta de hidróxido de cálcio e água 

destilada por dez dias após a ultima sessão de clareamento, foram aplicados. 

 

GRUPO IV: TÉCNICA CASEIRA 

 

Neste grupo, procedeu-se primeiramente o tratamento clareador antes 

da abertura coronária devido às características do tratamento. Os dentes foram 

posicionados verticalmente e fixados em uma placa de cera pegajosa para a aplicação 

do peróxido de carbamida a 10% Opalescence (Ultradent Products, Inc.USA) por três 

horas. O gel clareador era aplicado com auxílio de um pincel, sobre a superfície de 

esmalte, recobrindo totalmente a coroa. Devido à consistência do material, este 

permanecia sobre  estrutura dentária sem a necessidade de um recipiente de aplicação 

(matriz) com é feito clinicamente. Durante a aplicação do gel clareador, os dentes 

permaneceram em estufa úmida  à 37ºC. Após esse período, o peróxido de carbamida 

era removido com auxílio de uma escova de cerdas macias e os dentes armazenados 

em água destilada a temperatura de 37ºC. O tratamento foi realizado diariamente por 21 

dias. Terminada as sessões de clareamento, os dentes receberam abertura coronária e 

esvaziamento do canal radicular, como já descrito. Esses passos seguintes à aplicação 

do agente clareador foram necessários com a finalidade de posteriormente possibilitar a 

execução das restaurações e a comparação dos valores de infiltração marginal. Neste 

grupo, mesmo não havendo uma justificativa clínica, fez-se a aplicação da pasta de 
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hidróxido de cálcio, no interior da câmara coronária por dez dias, antecedendo o 

procedimento restaurador. O intuito foi de padronizar todos os passos operatórios entre 

os diferentes grupos. 

 

GRUPO V: TÉCNICA CASEIRA + TÉCNICA MEDIATA 

 

Neste grupo, associaram-se as técnicas utilizadas nos grupos IV e II, ou 

seja aplicação de peróxido de carbamida na coroa dental por 21 dias seguido de 

aplicação de pasta de perborato de sódio e peróxido de hidrogênio a 30% no interior da 

câmara coronária. A seqüência dos passos operatórios foi a mesma descrita para os 

grupos IV e II. Após a última sessão de clareamento , os dentes também receberam um 

curativo com pasta de hidróxido de cálcio e água destilada por mais dez dias. 

 

GRUPO VI: CONTROLE 

 
Após os procedimentos iniciais gerais descritos para todos os grupos, 

uma pequena mecha de algodão seco foi interposta entre o ionômero de forramento 

colocado como tampão e o ionômero da restauração provisória. Essa mecha de algodão 

era trocada semanalmente, num total de 21 dias. Aqui também os dentes ficaram 

armazenados em água destilada a 37ºC. 
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4.3 - PROCEDIMENTO RESTAURADOR 

 

Terminada as etapas de aplicação dos agentes clareadores, todos os 

dentes tiveram suas câmaras coronárias restauradas com o sistema adesivo 

Scotchbond Multi-Uso Plus (3M) e resina composta Z-100 (3M). Inicialmente, removia-se 

o selamento provisório com brocas esféricas carbide n.4 FG montadas em turbina de 

alta rotação sob refrigeração constante, tendo-se a preocupação de remover  todo 

material que estivesse aderido às paredes preparadas, porém preservando o material de 

tamponamento cervical. Em algumas situações, o ionômero utilizado como selamento 

provisório permanecia aderido por sobre o ângulo cavo-superficial, nessas situações, a 

remoção do material fazia-se com auxílio de curetas de dentina. 

A seguir, era realizado um acabamento interno das paredes do preparo 

com ponta diamantada n.2135F (KG Sorensen) montada em contra-ângulo para 

micromotor de baixa rotação (Dabi Atlanti), com o objetivo de regularizar as paredes e 

ângulos da cavidade e de promover a formação de uma “smear layer”, a qual existe 

clinicamente e seu tratamento faz parte dos procedimentos adesivos. Nenhum bisel foi 

efetuado ao redor do ângulo cavo-superficial da abertura coronária, para facilitar o 

acabamento e polimento das restaurações, bem como a leitura dos índices de 

infiltração. 
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Um gel de ácido fosfórico a 35% foi aplicado nas superfícies de esmalte 

e dentina pertencentes ao preparo cavitário, por 30 segundos, tomando-se o máximo 

cuidado para que nenhuma superfície, além da região preparada, fosse condicionada. O 

condicionador foi eliminado com jatos de água dirigidos diretamente sobre o preparo por 

15 segundos a uma distância de 15cm. O excesso grosseiro de umidade foi eliminado 

pela aplicação de jatos de ar, evitando a aplicação direta sobre o preparo, e somente por 

três segundos, sem contudo , secar demasiadamente as superfície de esmalte e dentina 

que permaneciam brilhantes. Em seguida, com papel absorvente, eliminava-se, 

principalmente, o excesso de umidade presente no fundo da cavidade. Este 

procedimento recomendado pelo fabricante visou manter a superfície visivelmente 

úmida (brilhante), porém sem apresentar áreas de acúmulo de água. Logo em seguida , 

foi feita a utilização do sistema adesivo Scotchbond Multi–uso Plus(3M). Aplicou-se a 

primeira camada de primer com auxilio de aplicadores Microbrush (Microbrush 

Corporation-USA). Aguardando-se 20 segundos, em seguida, uma segunda camada de 

primer era aplicada, esperando-se cinco segundos, para então realizar a eliminação do 

excesso de “primer” (solvente + monômero) e umidade com suaves jatos de ar. O 

agente adesivo era aplicado também com aplicador microbrush e os excessos 

removidos com jatos de ar. Também o agente adesivo era aplicado em quantidades 

suficientes para recobrir as áreas tratadas com o condicionador e Primer. Feito isto, era 

realizada a polimerização do agente adesivo por 30 segundos por oclusal com o 

fotopolimerizador ( 3M Curring Ligth XL 1500).  
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Logo após, a resina Z-100 (3M) foi transferida para a cavidade em cinco 

incrementos, seguindo as orientações de LUTZ et al44, em 1986. A inserção da resina foi 

realizada de forma a atingir o menor número de paredes por camada, ou seja, equilibrar 

a extensão da área aderida com a superfície livre7,68, obedecendo-se à seguinte 

orientação: 1ª inserção nas paredes mesial e , 2ª na parede lingual, 3ª parede distal, 4ª 

parede vestibular, todas de encontro com a parede de fundo e por último a oclusal. 

Finalmente, eliminava-se todo o excesso de resina sobre o ângulo cavosuperficial, para 

não haver interferência deste excesso posteriormente na avaliação dos valores de 

infiltração. 

Cada incremento era polimerizado por 40 segundos por meio de 

unidade fotopolimerizadora 3M. É importante mencionar que o aparelho utilizado teve 

sua lâmpada substituída, antes de serem iniciadas as restaurações. Foi feita também a 

verificação da intensidade de luz emitida por um radiômetro (Demetron, Danbury, CT, 

EUA), constatando-se que esta intensidade de luz situava-se em 450mW/cm2. Os dez 

segundos iniciais da polimerização eram realizados pela estrutura dentária com a fonte 

luminosa posicionada na superfície externa correspondente 88, sendo os 30 segundos 

restantes por oclusal. O incremento aplicado por oclusal era polimerizado somente por 

oclusal (figura 1). 
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FIGURA 1 - Esquema demonstrando a forma de inserção do material restaurador e 

polimerização: 1 - parede mesial; 2 - parede distal; 4 e 3 -paredes 

vestibular e lingual; 5 e 6 - parede oclusal. 

 

Feita a aplicação e fotopolimerização do último incremento os dentes 

eram armazenados por sete dias em água destilada a 37ºC. Após, iniciavam-se os 

procedimentos de acabamento e polimento. Primeiramente, os excessos grosseiros 

eram removidos com pontas diamantadas de granulação fina n0 2135F (KG Sorensen). 

Com auxílio de uma lupa com quatro vezes de aumento, fazia-se a eliminação dos 

excessos de resina sobre o cavo superficial , tomando-se o máximo cuidado para não 

tocar na superfície dentária. Verificava-se com uma sonda exploradora, a remoção dos 

excessos. Constatada a completa eliminação destes, iniciava-se a aplicação de 

borrachas siliconizadas abrasivas Enhance em forma de chama de vela (Dentsply). 

Também durante a aplicação destas borrachas, era tomado o cuidado de realizar 

movimentos  intermitentes  e  com  pouca  pressão,  para  evitar  o  superaquecimento. 
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A restauração era considerada polida, quando mediante o exame visual com a lupa não 

se verificava riscos ou irregularidades na superfície de resina. 

 

4.4 - PROCEDIMENTO DE TERMOCICLAGEM 

 

Antes da termociclagem ser iniciada, todas as superfícies 1mm além 

das bordas das restaurações eram protegidas para evitar a infiltração de corante por 

essas áreas. Primeiramente, em cada ápice radicular foi confeccionada uma cavidade 

retentiva com ponta diamantada cone invertido n0 1031 (KG Sorensen) e restaurada com 

ionômero de vidro fotopolimerizável Vitrebond, com a finalidade de vedamento apical. A 

seguir, os dentes foram cobertos com duas camadas de esmalte para unhas, (Maybeline 

de secagem ultra-rápida) deixando apenas 1mm ao redor das margens das 

restaurações, sem o devido isolamento. Posteriormente, os dentes ficaram 

armazenados por uma hora em água destilada a 37ºC, antes do início da ciclagem 

térmica.  

O procedimento de ciclagem térmica foi realizado com aparelho 

específico desenvolvido no Departamento de Materiais Dentários da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo e Ética Equipamentos Científicos, financiado 

pela FAPESP processo no 90/4423-0. O equipamento foi ajustado para realizar 500 

ciclos alternados entre banhos de 15 segundos em água destilada a uma temperatura 

de 5±3ºC e 55±3ºC, respeitando três segundos de intervalo entre cada banho. 
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Terminada a termociclagem, os dentes foram imersos imediatamente 

em solução de fucsina básica a 0,5% a 37ºC por 24 horas, e ao término deste período os 

dentes foram lavados em água corrente por 12 horas e o esmalte de unhas eliminado 

com auxílio de lâminas de bisturi, sendo em seguida secos à temperatura ambiente por 

mais seis horas. 

 

4.5 – CORTE DOS DENTES 

 

Para análise da microinfiltração, foram obtidos cortes de 

aproximadamente 0.5mm. Para tanto, os dentes foram incluídos em resina plástica 

autopolimerizável Resapol T-208 (Difibra Com. de Prod. de Fiberglass Ltda.) em um 

molde pré-fabricado de silicona de forma cilíndrica , com as medidas apropriadas para 

ser adaptado na máquina de corte EXTEC modelo 1010 (Excel, Technologies, Inc., 

Enfield, Connecticut, EUA). O dente restaurado foi incluído neste cilindro plástico e 

posicionado de maneira mais perpendicular possível ao fio da lâmina do disco de 

diamante, para se obter secções vestibulolinguais. Este disco apresenta uma espessura 

de 0.3mm e é acoplado à maquina de corte, a qual contém um micrômetro de 

regulagem, através do qual é possível obter cortes padronizados. Desta forma, foi 

possível conseguir 4 a 5 cortes de aproximadamente 0.5mm de espessura. 
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4.6 - ANÁLISE DA INFILTRAÇÃO MARGINAL 

 

Cada corte foi identificado e em seguida passado por um scanner  com 

uma resolução ótica de 600/600 pontos por polegada quadrada modelo Scanjet II CX 

(Hewlett Packard). De cada segmento obtinham-se duas imagens, dessa forma dos 

dentes em que se conseguia quatro cortes, eram captadas oito faces a serem 

analisadas e assim sucessivamente. É importante mencionar que juntamente com os 

cortes era posicionado um paquímetro que futuramente serviria como calibragem da 

unidade de medida. No mesmo momento, já se realizava o ajuste de brilho e contraste 

da imagem captada pelo próprio programa (software) que acompanha o “scanner”, de 

forma a evidenciar a área de interface dente-restauração. Todas as imagens foram 

capturadas empregando a mesma resolução do programa (600x600 pontos por 

polegada) e sempre na escala de 100%.  

De posse das imagens, mediu-se a penetração do corante pela 

interface. Para tal, utilizou-se um programa de análise de imagem Imagetool 

desenvolvido pelo Departamento de Diagnóstico Dental da Universidade do Centro de 

Ciência da Saúde do Texas, San Antonio-Texas. A unidade de medida desse programa 

é em pixels, portanto, inicialmente transformava-se essa unidade para mm, traçando-se 

uma reta entre dois pontos do paquímetro que equivalesse a 1mm, conseguindo-se 

dessa forma a conversão de medida. A distância entre esses dois pontos sempre era de 

13 pixels. Todos os cortes obtidos de um mesmo dente foram mensurados, 
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considerando-se apenas para comparação entre os grupos, aquele segmento que 

obteve maior extensão de penetração do corante. 

A figura 2 ilustra a linha traçada na interface dente restauração para a 

medida da penetração do corante e os dois pontos localizados no paquímetro para 

conversão da unidade pixel para milímetro. 

 

FIGURA 2: ____ penetração do corante no sentido oclusopulpar. 
 ____ pontos de referência no paquímetro. 

 



 

5 - RESULTADOS 
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5 - RESULTADOS 
 

A análise da infiltração marginal na interface dente-restauração dos 

dentes restaurados e submetidos à ação de diferente agentes clareadores, bem como o 

grupo controle, pelo uso do programa de análise ImageTool, permitiu medir a extensão 

de penetração do corante nesta área, e assim submeter essas medidas à análise 

estatística que será apresentada em seqüência. 

A Tabela 1 mostra a média de infiltração e desvio-padrão dos grupos 

experimentais e controle. As médias finais estão também apresentadas na figura 3. 

 

 

TABELA 1:  média e desvio padrão dos diferentes grupos 

 
 

GRUPOS TÉCNICAS NO DE 
AMOSTRAS 

MÉDIA(mm) DESVIO 
PADRÃO 

I IMEDIATA 10 3,09 1,305 

II MEDIATA 10 1,83 0,879 

III IMEDIATA+ MEDIATA 10 2,11 0,791 

IV CASEIRA 10 2,36 0,908 

V CASEIRA+ MEDIATA 10 1,60 0,262 

VI CONTROLE 10 2,20 1,002 
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FIGURA 3: gráfico demonstrando as médias de infiltração dos diferentes grupos em mm. 
 
 

IMEDIATA 

MEDIATA 

IMEDIATA + MEDIATA 

CASEIRA 

CASEIRA + MEDIATA 

CONTROLE 

 

Os valores de infiltração marginal medidos de cada dente estão listados 

nos anexos de 1 a 4. 
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A análise da tabela 1 revela haver valores numéricos diferentes entre os 

grupos. 

Com a finalidade de verificar se estas diferenças eram estatísticamente 

significantes, foi aplicado o teste de análise de variança a um critério, com o nível de 

significância determinado em 5%. Na tabela 2 pode-se observar o teste ANOVA, o qual 

mostra que houve diferença estatísticamente significante entre as condições estudadas  

 

Tabela 2 - Análise de variança a um critério de classificação, modelo fixo, aplicado aos 

resultados de infiltração marginal, em função das diferentes técnicas 

 

Fonte de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F P 

Entre grupos 5 13,2 2,641 3,17 0,0140 

Residual 54 45,0 0,833   

Total 59 58,2    
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Para identificar em quais situações ocorreram as diferenças , foi 

realizada a análise entre os grupos pelo método de Student-Newman-Keuls, como está 

mostrando a tabela 3. 

 
Tabela 3  – Comparações individuais entre médias a 5% (Student-Newman-Keuls) 
 

 
COMPARAÇÃO 

 

 
DIFERENÇA (mm) 

 

 
Q 
 

I  x V 1,4910 * 5.165 

I  x  II 1,2570* 4.354 

I  x  III 0,9760 3.381 

I  x  VI 0,8850 3.066 

I  x  IV 0,7310 2.532 

IV  x  V 0,7600 2.633 

IV  x  II 0,5260 1.822 

IV  x  III 0,2450 0.849 

IV  x  VI 0,1540 0.533 

VI  x  V 0,6060 2.099 

VI  x  II 0,3720 1.289 

VI  x III 0,0910 0.315 

III  x  V 0,5150 1.784 

III  x  II 0,2810 0.973 

II  x  V 0,2340 0.811 
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O teste estatístico paramétrico mostrou haver notável diferença 

estatística entre as técnicas imediata (grupo I) com as técnicas mediata (grupo II) e 

mediata associada à aplicação do peróxido de carbamida (grupo V). Analisando a média 

de infiltração da técnica imediata observou-se que o uso do calor influenciou em valores 

individuais elevados de infiltração marginal. Apesar da média de infiltração desse grupo, 

não ter sido diferente estatisticamente significante com os grupos controle (VI) e 

associação de técnica mediata com imediata (grupo III), verificaram-se um valor muito 

próximo de significância. 

Com relação à aplicação de peróxido de carbamida na superfície 

externa do dente, representado pelo grupo IV, este material pouco influenciou no 

aumento de infiltração marginal. Comparando-o ao grupo controle as diferenças entre as 

médias foi extremamente baixa, em torno de 0,15mm. 

Outra observação que pôde ser feita diretamente, foi que o uso do 

perborato de sódio associado ao peróxido de hidrogênio (grupo IV) não implicou em 

maior infiltração, assim como quando se associou essa substância com a aplicação 

prévia de peróxido de carbamida (grupo II). 

As figuras de 4 a 6 ilustram diferentes extensões de penetrações da 

fucsina básica a 0,5%, pela interface dente-restauração, evidenciando dessa forma a 

infiltração marginal. 
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FIGURA 4 - Exemplo de um corte que ilustra a penetração do corante restrita ao esmalte na qual 

foi detectada uma extensão de 1.43mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
FIGURA 5 - Exemplo de um corte que ilustra penetração de corante além da junção 

amelodentinária. Extensão de 3.38mm. 
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FIGURA 6 - Neste exemplo, nota-se a penetração do corante mais acentuada, na qual 

foi evidenciada uma extensão de 3.61mm. 



 

6 - DISCUSSÃO 
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6 - DISCUSSÃO 
 

 
A união efetiva e duradoura entre um sistema restaurador e as 

estruturas dentárias é um dos objetivos fundamentais dentro da Dentística Restauradora 

na substituição e reabilitação dos tecidos dentários. Inúmeros trabalhos são realizados 

com intuito de avaliar a eficiência de materiais e técnicas restauradoras, buscando 

sempre alcançar um melhor comportamento clínico7,11,12,34,68,88. 

Dentre as diferentes formas de avaliação, os estudos “in vitro” possuem 

importante expressão, pois oferecem algumas vantagens como controle de variáveis 

que possam interferir nos resultados obtidos1,34. Mais especificamente na área dos 

materiais e técnicas restauradoras adesivas, os estudos da interface dentária/ sistema 

restaurador são bastante empregados. De uma maneira geral, os testes de resistência 

adesiva mediante os ensaios de resistência ao cisalhamento, tração ou microtração e os 

testes de avaliação do selamento da interface em estudos de microinfiltração e 

observação por microscopia eletrônica de varredura (SEM) são os mais utilizados59. Os 

resultados obtidos dos testes de laboratório são importantes, pois através da eliminação 

de algumas variáveis permitem a avaliação mais rápida e controlada de alguns 

aspectos. No entanto, não substituem as avaliações clínicas que quando corretamente 

realizadas, fornecem informações não verificadas em testes de laboratório54. 

A técnica de clareamento para dentes vitais e não vitais tem sido 

utilizada há muitos anos por ser uma técnica de simples aplicação, baixo custo, que 

preserva estrutura dentária e quando bem indicada oferece um resultado estético 
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bastante satisfatório3,13,17,18,29,31,37,45,83,90. Apesar do uso do peróxido de hidrogênio não ser 

recente,   o  seu  mecanismo  de  ação  e  alguns  efeitos  sobre  os  tecidos  dentários  

e bucais já são conhecidos e outros, no entanto, ainda são discutidos e muitos 

estudados3,5,15,18,22,24,41,42,43,45,47,65,70,73,77,79,85,87. 

Embora o efeito dos agentes clareadores na adesão de sistemas 

adesivos ao dente tenha sido bastante estudada, na maioria dos 

trabalhos4,16,17,24,26,37,47,49,73,77,79,80,81,82,83, testes de resistência adesiva foram empregados, o 

que limita de certa forma a interpretação dos resultados. Encontram-se na literatura, 

trabalhos que procuraram correlacionar dados de testes de resistência adesiva e a 

capacidade de impedir que a infiltração marginal ocorra, entretanto, há controvérsias 

quanto a esse aspecto. RETIEF; MANDRAS; RUSSEL60, em 1994, procuraram 

determinar a relação entre os testes de resistência adesiva aos estudos de 

microinfiltração. Após a avaliação dos dados obtidos de sete sistemas adesivos em que 

foram aplicados os dois testes, ou seja, resistência adesiva por meio de testes de 

cisalhamento e selamento marginal, os resultados sugeriram que um valor de resistência 

adesiva de + - 21 Mpa poderia reduzir os índices de infiltração a zero em testes de 

microinfiltração. Essas observações são contrárias as de HILTON34 (1998) que após 

revisar vários trabalhos que tentaram fazer essa correlação, concluiu que o aumento na 

resistência adesiva não implica diretamente na diminuição da microinfiltração. Há na 

literatura um número grande de trabalhos de resistência adesiva em dentes que 

receberam clareamento 4,16,17,24,26,37,47,49,73,77,79,80,81,82,83. A maioria deles, mostra que há uma 

tendência a uma queda nessa resistência quando os testes são realizados logo em 
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seguida ao término do tratamento clareador16,17,24,79,80,81. No entanto, existe uma tendência 

aos valores se elevarem após 1 semana16,17,49,79. Por outro lado, pouco se observa em 

termos de pesquisa na avaliação da microinfiltração em restaurações adesivas em 

dentes que foram clareados. Entretanto, é de se esperar que quando valores mais 

elevados de resistência adesiva são encontrados, exista uma situação mais favorável 

para que um melhor selamento das margens seja estabelecido. A contração do material 

restaurador durante a polimerização e as deformações sofridas tanto pelas estruturas 

dentárias quanto restauração causam tensão na interface e dependendo da resistência 

adesiva pode ou não haver o rompimento dessas ligações7,68. 

Como conseqüência da infiltração marginal, clinicamente observam-se 

cáries recorrentes, sensibilidade pós-operatória, descoloração marginal, ou até mesmo 

perda da restauração38,54. Alguns autores citam ainda que recidivas do manchamento, 

são causadas pela microinfiltração, nos dentes que submeteram-se ao tratamento 

clareador3, 15,42. 

A avaliação do selamento de uma cavidade por testes de penetração de 

corantes é um dos métodos mais usados 1,34,75. Outros testes também são usados com 

esta mesma finalidade: ar pressurizado, condutividade elétrica, microscopia eletrônica 

de varredura ou luz polarizada, permeabilidade, traçadores radioisótopos e penetração 

bacteriana1,34. 

A utilização de corantes como traçadores para detecção da 

microinfiltração “in vitro” aponta algumas vantagens no seu uso, tais como: segurança, 

fácil aplicação e avaliação1. Essas substâncias são usadas em concentrações que 
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variam de 0,25% a 10% e o tempo de imersão dos dentes entre um minuto até um mês. 

Nesta pequisa, a fucsina básica a 0,5% foi utilizada como agente traçador num período 

de 24 horas. 

HILTON34, em 1998, revendo as técnicas de avaliação de 

microinfiltração observou que muitos trabalhos utilizaram a fucsina básica a 0,5%. Para 

FERRARI20 a fucsina básica a 0,5% e o azul de metileno reproduzem com mais 

fidelidade a presença de “gaps”, devido ao tamanho e peso molecular serem próximos 

ao das bactérias. 

Outro aspecto importante na avaliação da infiltração marginal, é o 

número de cortes obtidos e necessários para se observar e medir o seu grau. Muitos 

trabalhos3,11,12 realizam apenas um corte para a avaliação, porém acredita -se ser 

insuficiente 57, pois assim sendo, na verdade, o que se observa é apenas uma parte, que 

pode não ser a mais representativa. Através da obtenção de um maior número de 

cortes, pode-se verificar as diversas áreas de um mesmo dente e escolher aquela com 

maior profundidade de penetração de corante. Neste trabalho o tamanho do preparo 

cavitário foi definido, para obter-se em média quatro cortes, providenciando oito 

superfícies passíveis de análise. Foi constatada a importância desse detalhe, pois não 

foi rara a observação da infiltração marginal, em apenas alguns dos segmentos obtidos 

de um mesmo dente. A determinação do número mínimo de cortes também foi 

considerada no estudo feito por RASKIN57, em 1998, que identificou que um número 

mínimo de três cortes seriam necessários para o estudo da microinfiltração em dentes 

restaurados com resina composta. 
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A análise estatística é fundamental na interpretação dos resultados de 

um trabalho científico e vem contribuir para tornar mais expressivas as comparações 

entre os grupos experimentais14. A avaliação subjetiva da infiltração, pela atribuição de 

escores está presente na maioria dos trabalhos, onde os índices atribuídos variam de 

acordo com a extensão da penetração de corante. Essa tem sido a prática da maioria 

dos experimentos11,12,13,34, entretanto, esse tipo de dado não permite normalmente a 

aplicação de testes estatísticos paramétricos, com maior poder de detecção de 

diferenças. 

Nos últimos anos, o desenvolvimento da informática tem permitido cada 

vez mais o uso de “softwares” nas áreas de saúde. Programas de análises de imagens 

apresentam cada vez mais recursos e hoje são um meio tecnológico valioso para 

inúmeras formas de estudo. O programa Imagetool foi desenvolvido pelo Departamento 

de Diagnóstico Dental do Centro de Ciência da Saúde da Universidade do Texas em 

San Antonio. O programa permite entre outros recursos medir a área, ou determinar 

extensão. Sendo assim, foi possível transportar com o uso de um scanner as imagens 

obtidas diretamente dos cortes dos dentes e avaliar a microinfiltração, medindo-se a 

penetração máxima atingida pelo corante  fucsina básica 0,5% no sentido oclusopulpar, 

pela interface dente-restauração. Não se considerou a infiltração verificada, tanto no 

material restaurador quanto nas estruturas dentárias. 

Segundo DEJÓU; SINDRES; CAMPS14, em 1996, após considerarem 

diferentes variáveis, aplicaram  testes estatísticos, para comparar dados referentes a um 

estudo de microinfiltração e concluíram que a penetração máxima do corante é a mais 
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representativa, por permitir uma análise estatística com maior poder. Alguns estudos 

adotam uma média dos valores de infiltração obtidos por um mesmo dente. Assim 

sendo, seriam descartados  os maiores valores, o que clinicamente é o mais 

preocupante. 

O estresse térmico é usado no intuito de tornar os testes “in vitro” mais 

próximos à realidade8,11,12,23,34,50,58,59,62,84. Em relação à termociclagem é questionada a 

quantidade de ciclos, as temperaturas e o intervalo de tempo em cada variação térmica, 

assim como, os materiais restauradores, que têm suas propriedades de selamento 

alteradas em função da temperatura62,23. Desde as observações de NELSEN, 

WOLCOTT; PAFFENBARGER50, em 1952 de que as variações térmicas exerceram 

efeito marcante na estabilidade dos materiais restauradores e na infiltração marginal, 

dentre outros fatores, a ciclagem térmica tem sido incluída nos protocolos de pesquisa 

sobre microinfiltração. Esta influência acontece pela diferença entre o coeficiente de 

expansão térmica do dente e dos materiais restauradores. O coeficiente de expansão 

térmica é a mudança por unidade de comprimento do material quando a temperatura é 

elevada ou diminuída a cada grau. Quanto à estrutura dentária, sabe-se que o calor 

exerce maior influência, como mostra HENGCHANG, WENYI, TONG33, em 1987, onde 

acima de 50ºC verificaram maior coeficiente de expansão no esmalte, dentina e 

cemento. 

PALMER; BARCO; BILLY, em 199253, determinaram entre 0 e 67ºC  as 

temperaturas extremas que podem ser suportadas na cavidade bucal. Considerando 

que esse passo visa reproduzir as variações térmicas encontradas clinicamente 
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RETIEF59, em 1991, recomendou que devam ser completados no mínimo 500 ciclos 

entre banhos de 50ºC e 8ºC e que essa imersão não ultrapasse  a 15 segundos, devido 

as mudanças térmicas intrabucais não acontecerem por longos intervalos de tempo. 

Por outro lado, CRIM11, em 1992, não verificou influência da 

termociclagem na microinfiltração em dentes que foram restaurados com resina 

composta e expostos ao peróxido de carbamida. O mesmo concluíram WENDT; 

McINNES; DICKINSON84, em 1992, quando avaliaram infiltração em cavidades classe II 

restauradas com resina composta. Esses autores usaram temperaturas por volta de 5ºC 

e 55ºC  por períodos de aproximadamente 15 segundos totalizando 100 e 250 ciclos, 

respectivamente. 

No ano seguinte, CHAN; JONES8 avaliando diferentes materiais 

restauradores verificaram aumento de infiltração, quando estes foram termociclados, 

entretanto, quando compararam o mesmo material, com e sem a termociclagem, não 

encontraram diferenças. Nesse trabalho, os autores realizaram 150 ciclos variando entre 

as temperaturas de 45ºC e 15ºC por um minuto com banho intermediário por quatro 

minutos a 37ºC. 

Desses trabalhos acima relacionados8,11,84 verifica-se um número de 

ciclos muito abaixo daquele sugerido por RETIEF59. Em um trabalho mais recente, 

RASKIN58, em 1998, verificou que 3000 ciclos em temperaturas de 5ºC e 55ºC eram 

suficientes para gerar alteração dimensional em restaurações com resina composta, 

contrariando um trabalho feito anteriormente por ROSSOMANDO; STANLEY62, em 

1995, ao compararem o efeito da termociclagem em dentes que receberam diferentes 
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materiais restauradores. Para o grupo restaurado com resina composta não 

encontraram diferenças mesmo quando expostos a 5000 ciclos, com banhos de um 

minuto nas temperaturas de 5 ºC e 55ºC. 

Apenas a título de enriquecer as informações referentes ao 

comportamento da resina Z-100 em função do aumento de temperatura, no final do 

experimento, confeccionou-se um corpo de prova de dimensões de 5x 55mm, onde a 

resina foi inserida em incrementos e polimerizada pelo tempo de 40 segundos, sendo 

em seguida armazenada por sete dias em água destilada. Esse corpo de prova foi 

encaminhado para o Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais – CCDM 

UFSCar/UNESP que avaliou o coeficiente de expansão térmica linear por um aparelho 

de análise termomecânica, Dilantômetro(NETSCH – Gerätebau Gmbh Thermal 

Analises) desde a temperatura de 20ºC até 50ºC com aumento gradual de 2ºC/minuto. O 

valor obtido dessa medida foi de 13,6 X 10 –6mm/ºC na faixa de temperatura acima citada. 

Um dos trabalhos mais citados na literatura, que avaliaram o coeficiente de expansão 

térmica dos diferentes tecidos dentários foi o de HENGCHANG; WENYI; TONG33, em 

1989, onde nesse intervalo de temperatura, encontraram para o esmalte um valor de 

coeficiente de expansão térmica por volta de 17,19 x 10 –6mm/ºC (+ - 5,53) e para dentina 

de 11,19 x 10  –6mm/ºC (+ -2,54). Esses foram dados médios obtidos de dentes na faixa 

etária de 10 a 70 anos. Observam-se valores muito próximos de coeficiente de 

expansão térmica entre a resina Z -100 e o esmalte e dentina. 

Nos trabalhos específicos que analisam a influência do estresse térmico 

verifica-se uma grande diversidade dos resultados8,11,23,58,62,84. Quando este trabalho foi 
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idealizado, a ciclagem térmica era um dos procedimentos normalmente incluídos na 

avaliação da qualidade do selamento das paredes cavitárias. Esse procedimento 

continua sendo utilizado isolado ou em conjunto com aplicação de cargas sobre as 

restaurações a fim de obter resultados mais próximos à realidade, já que na boca 

ocorrem tanto variações térmicas quanto de cargas. O intuito principal desse trabalho 

não foi o de verificar o efeito da termociclagem na microinfiltração em dentes pós-

clareados, porém como a maioria dos trabalhos revisados que analisou o efeito dos 

agentes clareadores na estrutura dentária utilizou desse rercurso3,11,12,16,24,49 aplicou-se 

esse procedimento, seguindo a orientação da maioria das pesquisas, até mesmo para 

facilitar a comparação entre os resultados. 

Neste trabalho, procurou-se selecionar as técnicas clareadoras mais 

utilizadas e divulgadas para o branqueamento da estrutura dentária, e  investigar qual a 

influência desses agentes clareadores e sua forma de aplicação no selamento 

proporcionado por uma resina composta associada a um sistema adesivo. O objetivo 

maior foi verificar nesse sistema restaurador, se haveria aumento ou não de infiltração 

marginal após a utilização dessas substâncias. 

De acordo com as condições experimentais dessa pesquisa e 

resultados obtidos pode-se verificar que numa avaliação geral, o tratamento clareador 

não provocou aumento na microinfiltração marginal quando comparado a um grupo 

controle, na qual os dentes não foram clareados e restaurados da mesma maneira. No 

entanto, entre os demais grupos testados, alguns resultados se mostraram significantes 

na análise comparativa, mostrando que alguns fatores teriam que ser considerados. A 
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técnica imediata, onde, além do agente clareador, temos uma fonte de calor, mostrou a 

maior média de infiltração sendo inclusive significante em relação ao grupo II e V que se 

eqüivaleram estatisticamente. 

As primeiras investigações sobre os possíveis efeitos dos agentes 

clareadores nas propriedades adesivas de materiais restauradores aos tecidos dentários 

foi realizado por TITLEY et al77, em 1988, onde verificaram diminuição na resistência 

adesiva de compostos resinosos ao esmalte pré-tratado com peróxido de hidrogênio a 

35%. Afirmam que, a incapacidade do agente de união em se aderir ao esmalte 

clareado, pode ter ocorrido devido a alterações químicas e estruturais do esmalte 

exposto ao peróxido de hidrogênio. 

Outros estudos têm confirmado que tanto o clareamento no consultório 

com peróxido de hidrogênio quanto o caseiro com peróxido de carbamida implica na 

redução da resistência adesiva13,16,17,24,77,79,81,83. Apesar de muitos autores verificarem essa 

queda de resistência adesiva em função da presença do agente clareador, a penetração 

de resina no esmalte pode ser observada pela presença de filamentos polimerizados ou 

extensões do agente de união ao redor ou no interior dos prismas de esmalte atacado. 

Estas extensões, quando bem definidas, garantem efetividade e estabilidade das 

ligações mecânicas, influenciando por conseguinte na resistência adesiva com a 

superfície de esmalte78. 

Provavelmente o peróxido de hidrogênio ou oxigênio residual 

aprisionado nos tecidos dentários seja o fator principal de interferência na diminuição da 

adesão, visto que o oxigênio interfere na polimerização dos agentes adesivos e resinas 
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compostas17,83.TITLEY et al78 mostraram que uma resina aplicada em dentes 

imediatamente após o tratamento com peróxido de hidrogênio exibiu extensões ou 

filamentos reduzidos, curtos e pobremente definidos. 

TORNECK et al81, em 1990, observaram o mesmo efeito quando o 

esmalte foi exposto à aplicação de cinco minutos ao peróxido de hidrogênio. Os locais 

onde ocorreram falhas adesivas estavam associados a regiões de resina não 

polimerizadas e com alteração na qualidade do material, suspeitando-se que essas 

mudanças possam ter sido provocadas pela presença de resíduos de peróxido de 

hidrogênio. 

Segundo JESEN; CHAN36, a integridade de um selamento depende de 

fatores como material, propriedades físicas e interações com outras substâncias; dessa 

forma, a presença da substância clareadora passa a ser um ingrediente a mais, que 

poderia influir na qualidade do selamento. 

KIDD38, em 1976, relata que outros fatores como variações de 

temperatura bucal que se traduziriam clinicamente em diferentes coeficientes de 

expansão térmica entre dente e material restaurador, se somariam a esses fatores 

responsáveis pela integridade de uma restauração dentária. 

Alguns fatores favoráveis teriam também que ser considerados. 

Segundo DISHMAN; COVEY; BAUGHAN17, em 1994, e MCGUCKING; THURMOND; 

OSOVTZ47, em 1992, a diminuição dessa resistência é temporária, mostrando diferenças 

significantes em relação ao tratamento clareador em função do tempo em que a 

restauração era realizada, sugerindo, dessa forma, que a aplicação do adesivo após 
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sete dias do uso do agente clareador, traria melhores resultados à adesão do material 

restaurador. 

TITLEY; TORNECK; RUSE79, em 1992, verificaram diminuição na 

resistência adesiva após a exposição ao peróxido de carbamida por 3 e 6 horas e a 

restauração realizada em seguida. Num grupo a parte, observaram também que quando 

a restauração era feita após 1 ou 7 dias após o clareamento os valores de adesão 

voltaram à normalidade. DISHMAN; COVEY; BAUGHAN17, em 1994 e DEMARCO16, em 

1997, também encontraram os mesmos resultados, contrariando o trabalho de STOKES 

et al73 que demonstraram que 48 horas era um período insuficiente para se realizar a 

restauração. 

TITLEY et al80 em 1993 observaram que apesar de não significante, 

houve aumento na adesividade quando se esperou uma hora para os procedimentos 

adesivos. 

Outros trabalhos recomendam que para se reduzir o efeito dos agentes 

clareadores na adesão de compostos resinosos deva-se aguardar um certo período para 

que os mesmos sejam realizados, como os de TORNECK et al82 e GODWIN et al26, em 

1992. 

No presente trabalho, procurou-se reproduzir os passos operatórios 

adotados rotineiramente na clínica para o tratamento clareador, e seguir a orientação da 

maioria dos trabalhos que mostra a influência negativa da realização imediata de um 

procedimento restaurador adesivo. Portanto, em todos os grupos experimentais e 

controle, aguardaram dez dias para a realização da restauração dos dentes. Nesse 
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período, a câmara pulpar dos dentes permaneceu preenchida com uma pasta à base de 

hidróxido de cálcio. Esta recomendação visa diminuir ou evitar a reabsorção cervical 

externa, que tem sido associada aos clareamentos dentais28,39. Logicamente, não era 

esse aspecto a ser estudado, no entanto foi observado, tendo em vista ser o 

procedimento clínico normalmente  adotado. Acredita-se que esse tempo tenha sido 

suficiente para eliminação de todo resíduo de material clareador aplicado anteriormente. 

Analisando a literatura conclui-se que quando o procedimento adesivo é realizado após 

aproximadamente uma semana, os resultados são mais satisfatórios principalmente pela 

redução de superfícies e subsuperfícies contaminadas, pela substância clareadora, 

resultando em maior efetividade do condicionamento e penetração da resina79. 

CIVITKO et al13 demonstraram que a remoção da camada superficial de 

esmalte é suficiente para retomar os valores de adesão ao normal. Ao final da primeira 

fase desse experimento, o esmalte e a dentina que ficaram em contato direto com o 

agente clareador foram removidas durante a  regularização das paredes e ângulos do 

preparo cavitário, com isso uma nova camada de smear layer foi formada. Embora o 

peróxido de hidrogênio não fique presente apenas na camada superficial da estrutura 

dentária, sem dúvida esta é a camada que sofre as alterações morfológicas estruturais 

mais marcantes4,43,45. Além do mais, TITLEY; TORNECK; SMITH76, em 1988, e 

DEMARCO16, em 1997, observaram a formação de precipitados na superfície dentinária 

quando exposta ao peróxido de hidrogênio a 30%, o que supostamente poderia 

prejudicar a adesão de resinas compostas. Notaram também, que somente o 

condicionamento ácido não foi eficaz para remoção desses precipitados, o que, 
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provavelmente contribui para uma menor efetividade do sistema adesivo restaurador. 

Isto pode ser visto nos resultados deste trabalho, assim como, pode-se observar dados 

estatisticamente comparáveis nos demais grupos que receberam técnicas de 

clareamento e o grupo controle,  onde  somente  as restaurações foram realizadas 

(tabela 1). Em 1991, TORNECK et al82 encontraram valores de resistência adesiva em 

esmalte tratados com peróxido de hidrogênio a 30% significantemente maiores que 

aqueles tratados com solução salina. Atribuíram a esse resultado a limpeza 

proporcionada pela imersão em água destilada por uma semana após o tratamento 

clareador e ao aumento de porosidades provocadas pela exposição ao peróxido de 

hidrogênio seguida de condicionamento ácido, resultando em maior retenção 

proporcionando, dessa forma, melhor adesão. Resultados semelhantes foram obtidos 

por SILVA E SOUZA JÚNIOR; OLIVEIRA67, em 1997. 

O tempo de exposição do esmalte e dentina aos agentes clareadoras é 

uma condição importante a ser observado, pois pode implicar em maiores alterações 

morfológicas nesses tecidos, podendo comprometer a qualidade do selamento marginal. 

Segundo MURCHINSON; CHARLTON; MOORE49, em 1992, em relação à resistência 

adesiva, a exposição rápida do esmalte ao peróxido de carbamida a 10% não resulta em 

perda da mesma, entretanto, a superfície de esmalte deve ser limpa com taças de 

borracha antes do procedimento adesivo realizado após 48 horas da conclusão do 

tratamento clareador. Esse achados foram semelhantes àqueles encontrados por 

JOSEY et al37, em 1996, que após o uso de peróxido de carbamida a 10% por dez horas 
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durante sete dias, observaram pequena queda na resistência adesiva, considerando-a 

clinicamente aceitável. 

Entretanto, quando CRIM11, em 1992, avaliou o efeito do peróxido de 

carbamida a 10% aplicado por três períodos de duas horas diários durante nove dias em 

cavidades classe V previamente restauradas com dois diferentes tipos de sistema 

restaurador adesivo, verificaram que o agente clareador exerceu um efeito adverso no 

selamento de ambos os sistemas empregados. O mesmo não aconteceu, quando o 

autor fez a aplicação do peróxido de carbamida em pré-molares antes do preparo 

cavitário, seguido de restauração com resina composta 12. Comenta que a diferença 

encontrada entre os trabalhos, foi provavelmente devido à remoção da superfície tratada 

com o agente clareador. 

BARKHORDAR; KEMPLER; PLESHER3, em 1997, relataram que o 

tratamento clareador com peróxido de hidrogênio a 30% , por dois dias não implicou no 

aumento de microinfiltração em incisivos centrais superiores quando restaurados com 

Scothbond MultiPurpose/ Silux Plus . Após 4 e 7 dias de tratamento, os índices de 

infiltração foram estatísticamente maiores. Vale salientar que os dentes foram 

restaurados num intervalo de 2 a 4 horas após o clareamento. 

Clinicamente, o tempo mínimo adotado para o tratamento com peróxido 

de carbamida na técnica caseira gira em torno de 3-4 semanas29, com aplicações diárias 

de 3 a 8 horas, portanto um tempo muito superior àquele normalmente adotado pelas 

pesquisas em foco. Nesse trabalho, em dois grupos experimentais, utilizou-se o 

peróxido de carbamida por três horas diárias durante 21 dias (grupo IV e grupo V). 
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Apesar do tempo ter sido muito maior àqueles aplicados pelos trabalhos consultados, os 

índices médios de infiltração foram de 2,36mm e 1,60mm para o grupo IV (técnica 

caseira) e V (técnica caseira + perborato de sódio), respectivamente, sendo tais dados 

semelhantes estatísticamente ao do grupo controle com média de 2,20mm. Nos grupos 

IV e V, os dentes permaneceram armazenados em água destilada, no intervalo das 

sessões, por aproximadamente 21 horas diárias. Provavelmente, o armazenamento em 

água tenha trazido melhores resultados e comparáveis ao grupo controle. ROTSTEIN64, 

em 1993, observou que o peróxido de hidrogênio permanece ativo na câmara pulpar ou 

nos túbulos dentinários por um certo período de tempo após a conclusão do tratamento 

clareador, podendo prejudicar a qualidade de determinados materiais usados para a 

restauração desse dentes. Para promover a eliminação mais rápida dessa substância 

verificou que três ciclos de lavagem de cinco minutos ou imersão em uma hora em água 

destilada reduziu significantemente a presença do peróxido de hidrogênio.  

A análise estatística das médias dos diferentes grupos experimentais 

testados apontou que a associação do calor mais a aplicação de peróxido de hidrogênio 

providenciou média  de infiltração de 3,09mm,  maior  do  que  nos  outros  grupos, 

sendo  diferente   estatisticamente em relação ao grupo II (1, 83mm)  e V (1,60mm). A 

diferenças entre as médias foi de 1,49mm em relação ao grupo V e 1,25mm para o 

grupo II (tabela 3). Na literatura, existem registros que a associação de agentes 

clareadores ao calor possa causar maiores danos a estrutura dentária 21,43, devido o 

calor funcionar como catalisador do peróxido de hidrogênio tornando-o mais ativo9. A 

dentina e o esmalte  são permeáveis ao peróxido de hidrogênio6,22,63,85, perborato de 
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sódio43 e peróxido de carbamida 69 e esta permeabilidade aumenta com a  elevação de 

temperatura6, facilitando dessa forma a difusibilidade desses agentes clareadores, pelos 

tecidos dentários6,63. 

Um fato intrigante ocorrido neste trabalho, no entanto, foi que no grupo 

onde o calor estava associado à aplicação do peróxido de hidrogênio (técnica imediata), 

a infiltração mostrou-se mais acentuada, não sendo observado no grupo onde foi 

aplicado a associação calor mais peróxido de hidrogênio com aplicação de uma pasta 

no interior da câmara pulpar coronária durante as sessões (técnica mediata+imediata). 

Embora não tenha sido detectada diferença estatística a diferença entre as médias 

desses grupos foi de 0,98mm, valor muito próximo de significância (tabela 3). Entretanto, 

uma hipótese que talvez possa ser levantada é que de alguma forma a  aplicação de 

uma pasta de perborato de sódio mais peróxido de hidrogênio durante as sessões tenha 

contribuído para uma melhor preservação das estruturas dentárias e com isso a 

interação sistema restaurador adesivo e estruturas dentárias tenha sido mais efetiva do 

ponto de vista de selamento de interface. 

Alguns estudos demonstram que a associação do perborato de sódio 

com o peróxido de hidrogênio selado no interior da câmara pulpar seja menos prejudicial 

aos tecidos dentários, quando comparados com a associação peróxido de hidrogênio 

mais calor21,43,90. Primeiro porque a técnica não utiliza o calor e  a quantidade de peróxido 

de hidrogênio é bem menor. A diminuição da microdureza nos tecidos dentários duros 

após o tratamento clareador implica em sua dissolução e degradação. LEWINSTEIN et al, 

em 199443, indicaram que o peróxido de hidrogênio diminui a microdureza tanto do 
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esmalte quanto dentina sendo significante após 5minutos de tratamento para dentina e 

15minutos para o esmalte. Esse efeito não foi observado na aplicação da pasta de 

peróxido de hidrogênio associado ao perborato. Os autores concluem que o tratamento 

com altas concentrações de peróxido de hidrogênio com finalidade de clareamento seja 

usada com cautela  e que o perborato de sódio apresentou-se como um material menos 

danoso aos tecidos dentários. 

Mudanças estruturais morfológicas causadas pelos agentes 

clareadores, podem interferir com o mecanismo de adesão69,83. Alguns trabalhos como o 

de SOUZA; BRITO69, em 1993, observaram pela SEM alterações no esmalte, mais 

precisamente nos espaços intercristalinos, tornando este, mais poroso quando tratado 

com peróxido de carbamida de forma contínua por 240 horas. ZALKIND et al90, em1996, 

observaram mudanças morfológicas da superfície tanto de esmalte e dentina quanto 

cemento após a aplicação dos materiais clareadores. Os autores usaram materiais de 

diferentes pH, levando-os a afirmar que alterações provocadas por essas substâncias 

não são relacionadas exclusivamente com o pH. Essas alterações também foram 

evidenciadas por LEE41, em 1995, quando usou o peróxido de hidrogênio em diferentes 

concentrações. 

ROTSTEIN65, em 1996, verificou alteração na composição dos 

elementos químicos (cálcio, potássio e sulfato) da dentina e esmalte com a aplicação de: 

peróxido de hidrogênio a 30%, peróxido de carbamida a 10%, perborato de sódio, 

produtos comerciais à base de peróxido de carbamida (NU-Smile, Opalescence e Dental 

Bright). No mesmo ano, PÉCORA JÚNIOR55 observou diminuição na microdureza do 
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esmalte com tratamento com peróxido de carbamida a 10%. Dentre os diversos 

produtos analisados, o Opalescence foi o que menos interferiu nessa propriedade.  

É questionado porém se estas alterações estruturais nos tecidos 

dentários levariam a algum comprometimento nas ligações adesivas e selamento 

marginal37,49. Outro ponto é se esses resultados de modificação das estruturas dentárias 

não foram em função da metodologia adotada já que em alguns, os dentes 

permaneceram em água destilada, dessa forma a capacidade de remineralização da 

saliva não foi avaliada. Os agentes clareadores de uma maneira geral, provocam 

alterações histológicas nas estruturas dentárias. Tanto o esmalte quanto a dentina são 

afetados5,43,55,65,70. Alterações nos espaços interprismáticos foram identificadas69, no 

entanto, algumas variações de resultados são também relatadas30,31,41,49,61,66,90. Por 

exemplo, nos trabalhos de SOUZA; BERGAMASCHI; SOUZA70, em 1996, houve 

aumento nos espaços interprismáticos, sendo que nos espécimes que foram 

armazenados em saliva esta tendência foi menor. Além do mais, existe evidência de que 

o aumento dos espaços interprismáticos provocados pelo condicionamento com ácido 

fosfórico seria maior quando comparado com as alterações causadas pelo peróxido de 

hidrogênio associado ou não ao perborato de sódio ou peróxido de carbamida18. Os 

sistemas adesivos dependem fundamentalmente do condicionamento ácido e da 

penetração de um monômero no interior das áreas condicionadas, assim, provavelmente 

o que teria maior influencia no selamento de uma cavidade seria o modo de ação e 

efetividade do sistema adesivo. Baseados nisso, acreditamos que as alterações 

estruturais que porventura ocorreram no esmalte e dentina, não teriam tido influência no 

comportamento do sistema adesivo. 



6 - Discussão  
 

109 

No trabalho de TORNECK et al82, em 1991, onde encontraram valores 

maiores de resistência adesiva com a exposição do esmalte ao peróxido seguido de 

condicionamento com ácido fosfórico a 37%, nos espécimes selecionados dos diferentes 

grupos para análise em microscopia eletrônica de varredura, não houve diferenças entre 

os grupos tratados com peróxido de hidrogênio ou solução salina. 

Viu-se no capítulo de revisão de literatura poucos trabalhos que 

avaliaram a microinfiltração associada à aplicação de agentes clareadores3,11,12. Dessa 

forma`, procurou-se estudar quais os efeitos na estrutura dentária que poderiam 

supostamente alterar a qualidade do selamento de resinas compostas. A presença de 

oxigênio residual nos tecidos dentários, apresentou-se como o fator que mais prejudica 

a adesão de compósitos resinosos17,74,77,82,83. O peróxido de hidrogênio presente em 

todas as substâncias empregadas nesse estudo altera a permeabilidade6,15,22,32,63,69 e a 

área interprismática65,70, facilitando a persistência do peróxido74,83. Por outro lado, está 

comprovado e estabelecido que se a restauração for realizada uma semana após o 

término do tratamento clareador, o peróxido de hidrogênio pode ser totalmente 

eliminado15,16,26,47,49,74,80. Apesar das limitações desse estudo in vitro, pode-se perceber 

que o tratamento clareador da forma com foi usado, não alterou a qualidade de 

selamento proporcionado pela resina composta. 
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7 - CONCLUSÕES 

Com base na proposta estabelecida e na análise estatística dos dados, 

pode-se concluir que: 

1 - Em nenhum dos grupos analisados, a infiltração marginal foi totalmente impedida; 

2 - A técnica imediata propiciou a maior intensidade de infiltração, sendo significante em 

relação ao grupo II (técnica mediata) e grupo V (técnica caseira + mediata), os quais 

foram insignificantes entre si, assim como, em relação aos demais grupos; 

3 - O grupo controle se mostrou em uma posição intermediária, com média de infiltração, 

ora acima, ora abaixo em relação às demais técnicas, porém sem significância 

estatística entre elas; 

4 - Nos grupos onde o perborato de sódio (grupos II, III e V) isoladamente ou em 

associação com outras substâncias, foi aplicado, houve uma tendência a menores 

médias de infiltração marginal mesmo em relação ao grupo controle. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 - valores individuais da infiltração marginal obtidos no grupo I (imediata). 
 

Dente Valores(mm) 

4/4 4.41 

2/2 1.17 

3/5 3.50 

4/4 3.38 

5/2 2.85 

6/8 4.77 

7/2 3.61 

8/6 1.65 

9/7 4.23 

10/2 1.32 
 
 
 
ANEXO 2 - valores individuais da infiltração marginal obtidos no grupo II (mediata). 
 

Dente/face Valores(mm) 

1 /2 0.77 

2/5 2.59 

3/2 2.17 

4/5 1.78 

5/3 2.46 

6/2 1.49 

7/6 3.23 

8/4 2.31 

9/1 0.49 

10/4 1.03 
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ANEXO 3 - valores individuais da infiltração marginal obtidos no grupo III (imediata + 
mediata). 

 

Dente/face Valores(mm) 

1/5 2.60 

2/1 1.62 

3/5 1.17 

4/4 3.58 

5/1 1.75 

6/2 2.93 

7/4 1.81 

8/3 1.33 

9/1 1.62 

10/5 2.72 
 
 
 
ANEXO 4 - valores individuais da infiltração marginal obtidos no grupo IV (técnica 

caseira). 
 

Dente/face Valores(mm ) 

1/5 3.38 

2/2 3.00 

3/5 1.46 

4/2 2.14 

5/4 4.10 

6/2 1.54 

7/1 1.63 

8/2 2.57 

9/4 1.45 

10/4 2.31 
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ANEXO 5 - valores individuais da infiltração marginal obtidos no grupo V (caseira + 
mediata). 

 

Dente/face Valores(mm) 

1 /4 1.35 

2/6 1.54 

3/2 1.54 

4/2 1.87 

5/6 1.24 

6/2 1.39 

7/3 1.63 

8/4 2.08 

9/5 1.46 

10/2 1.85 
 
 
 
ANEXO 6 - valores individuais da infiltração marginal obtidos no grupo VI (controle). 
 

Dente/face Valores(mm) 

1 /2 1.23 

2/2 2.19 

3/7 1.54 

4/3 3.70 

5/3 2.50 

6/2 4.22 

7/3 1.92 

8/5 1.51 

9/1 1.64 

10/3 1.59 
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ABSTRACT 

 

The effects of different bleaching techniques on the dental structures 

were assessed using microleakage tests. Sixty pre molars were used in this study 

according to the following procedures: group I – a cotton pellet saturated with 30% 

hydrogen peroxide was placed in the pulp chamber and on the buccal surface and 

heated to 42 oC three times of fifteen minutes each. This procedures was repeated three 

times. Group II - In the pulp chamber was inserted a paste of sodium perborate and 30% 

hydrogen peroxide for 21 days. Every seven days the material was renewed. Group III – 

The two techniques described above were associated. Group IV – 10% carbamide 

peroxide was applied on the external surfaces three hours per day during 21 days (home 

bleaching) Group V – Association of group II and IV techniques. Group VI- No treatments 

were performed in this group (Control). A CaOH2 paste was sealed in the pulp chamber 

for 10 days, the teeth were restored with Scotchbond Multi-uso Plus/Z-100, thermocycled 

and immersed in basic fucsin. The die penetration was determined in mm using the 

software Imagetool. The means (mm) of die penetration for groups I to VI were: 3,09; 

1,83; 2,11; 2,36; 1,60; and 2,20. The microleakage occurred regardless the bleaching 

procedures. Group I technique exhibited higher die penetration when compared to 

groups II and V. The groups where sodium perborate was applied there was a trend of 

less die penetration. 
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