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RESUMO 

 

 

Considerando que 14% dos pacientes que iniciam o clareamento dentário não dão 

continuidade ao tratamento devido à sensibilidade, o objetivo do presente estudo clínico 

randomizado foi investigar se o uso de uma técnica de clareamento caseiro, com início 

progressivo, reduz a presença de sensibilidade dentária e/ou modifica o efeito clareador do 

tratamento. O clareamento foi realizado com moldeira individualizada e peróxido de 

carbamida 10% (PC10). Vinte e oito pacientes foram divididos em 2 grupos (n = 14): grupo 

controle (GC), no qual o clareamento foi realizado pela técnica convencional, com o uso do 

PC10 por 8 horas ao dia, durante 28 dias consecutivos; e grupo progressivo (GP), em que o 

PC10 foi utilizado por  ½ hora no 1º dia, 1 hora no 2º dia, 2 horas no 3º dia, 3 horas no 4º dia , 

4 horas no 5º dia e 8 horas do 6º ao 28º dia de tratamento.  A sensibilidade foi mensurada por 

meio de um questionário objetivo, e a coloração avaliada com um espectrofotômetro digital 

pela codificação de cor CIE/Lab, pelo cálculo do ∆E. As variáveis cor e sensibilidade foram 

medidas no momento inicial (T0), após 2 (T1) e 4 (T2) semanas de tratamento, e após 1 (T3) 

e 6 (T4) meses do final do tratamento, por meio dos testes Qui quadrado e Mann-Whitney, 

respectivamente. Como resultado, a presença de sensibilidade demonstrou ser 

significantemente menor apenas no GP em T1 (0.029). Quanto ao efeito clareador, os valores 

de ∆E foram significantemente diferentes quando o T1 foi comparado ao T2, tanto para GC (p 

= 0.012) quanto para GP (p = 0.000). Contudo, não houve diferença estatística quando GC foi 

comparado ao GP nos intervalos de tempo avaliados T1 (p = 0.696), T2 (p = 0.280), T3 (p = 

0.325) e T4 (p = 0.267). Conclui-se que a técnica de clareamento caseira, com início 

progressivo, é uma estratégia eficaz por reduzir a sensibilidade dentária dos pacientes durante 

as duas primeiras semanas de clareamento e proporcionar um efeito clareador semelhante ao 

obtido pela técnica convencional..  

Palavras-chave: Clareamento Dental/ Tooth Bleaching; Cor/Color; Sensibilidade da 

Dentina/Dentin Sensitivity. 

 

ANALYSIS OF WHITENING EFFECT AND TOOTH SENSITIVITY OF AN AT-

HOME BLEACHING TECHNIQUE WITH GRADUAL ONSET 

 

  

 

ABSTRACT 



 

Whereas 14% of patients who initiate tooth bleaching do not proceed with the treatment for 

the sake of sensitivity, the aim of the present randomized clinical trial was to investigate 

whether the use of an at-home bleaching technique with gradual onset decreases the presence 

of tooth sensibility and/or modifies the whitening effect of the treatment. The tooth bleaching 

technique was performed with an individualized impression tray and 10% carbamide peroxide 

(10CP). Into 2 groups (n = 14), 28 patients were divided in: control group (CG), in which the 

bleaching was performed by the conventional technique using the 10CP for 8 hours a day for 

28 consecutive days; and progressive group (PG), where 10CP was used for ½ hour on the 1
st
 

day, 1 hour on the 2
nd

 day, 2 hours on the 3
rd

 day, 3 hours on the 4
th

 day, 4 hours on the 5
th

 

day and 8 hours from the 6
th

 to 28
th

 day of treatment. The tooth sensitivity was measured by 

an objective questionnaire, and the coloring evaluated with a digital spectrophotometer by 

CIE / lab color codification by calculating the ∆E. Color and sensitivity variables were 

measured at initial moment (T0), after 2 (T1) and 4 (T2) weeks of treatment, and after 1 (T3) 

and 6 (T4) months of the end of treatment by the Chi-square and Mann-Whitney, respectively. 

As a result, the presence of sensitivity has demonstrated to be significantly lower only at PG 

in T1 (0,029). As for the bleaching effect, the values of ∆E were significantly different when 

T1 was compared to T2, both for (CG) (p= 0,01) and PG (p= 0,000); However, there was no 

statistical difference when CG and PG were compared in the evaluated interludes T1 (p= 

0,696), T2 (p= 0,280), T3 (p= 0,325) and T4 (p= 0,267). It is concluded that the at-home 

bleaching technique with gradual onset is an effective strategy, which reduces the patients’ 

dental sensitivity during the first two weeks of the treatment, providing a whitening effect 

similar to that obtained by the conventional technique. 

Keywords: Tooth Bleaching; Color; Dentin Sensitivity. 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

A busca por procedimentos estéticos na Odontologia tem sido cada vez maior, 

principalmente quando se trata da forma e das alterações cromáticas dos dentes. O 

clareamento dental é considerado um tratamento coadjuvante que participa, em especial, da 

parte estética. Idealmente, o diagnóstico e o planejamento do caso devem ser realizados na 

fase inicial de um processo de reabilitação do sorriso e, preferencialmente, executados 

previamente aos processos restauradores. (BARATIERI, 2015)  

As alterações na cor dos dentes podem surgir por diversos fatores, de origem 

extrínseca ou intrínseca. As manchas extrínsecas geralmente estão associadas a substâncias 

corantes que se aderem à superfície dentária, como café e tabaco, acúmulo de placa e uso de 

alguns tipos de medicamentos; são consideradas manchas superficiais e de fácil remoção. Já 

as alterações intrínsecas podem ser congênitas, relacionadas à formação dos dentes, ou 

adquiridas através de um trauma dental, necrose pulpar ou fluorose. Nesse caso, os pigmentos 

estão incorporados à estrutura dental e são removidos com clareamento ou procedimentos 

mais invasivos, como desgaste e/ou restauração dos dentes. (PASQUALI; ANZILIERO, 

2014. 

O processo básico de clareamento envolve a oxidação, que consiste em um processo 

químico, no qual os materiais orgânicos são convertidos em dióxido de carbono e água. Os 

pigmentos são compostos de grandes quantidades de moléculas de carbono. Estas são 

quebradas e convertidas em compostos intermediários (cadeias menores) que são mais claros. 

Essa reação química altera o tipo, o número e a posição relativa dos átomos que compõem 

essas moléculas. No decorrer do clareamento, as cadeias de carbono são transformadas em 

CO2 e H2O e, gradualmente, liberadas junto com o oxigênio nascente. O ponto de saturação é 

o momento em que ocorre o máximo de clareamento. A partir dessa etapa, os pigmentos não 

são mais clareados, e o agente clareador começa a atuar em outros compostos que apresentam 

cadeias de carbono, como as proteínas da matriz do esmalte. (MANDARINO, 2003)  

No mercado existem produtos clareadores à base de peróxido de carbamida (PC) e 

peróxido de hidrogênio (PH). O peróxido de carbamida é o clareador mais aplicado na técnica 

de clareamento caseiro. Em sua composição temos a associação de peróxido de hidrogênio e 

ureia, os quais se dissociam em contato com tecidos; o peróxido de hidrogênio se decompõe 
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em oxigênio e água, e a ureia se decompõe em amônia e dióxido de carbono. A ureia tem a 

capacidade de neutralizar o pH do meio, e a amônia facilita a entrada de oxigênio, pois 

aumenta a permeabilidade da estrutura dental. No intuito de aumentar o tempo de uso do gel 

clareador, introduziu-se um agente espessante denominado Carbopol, responsável por gerar 

maior estabilidade ao agente clareador e liberar lentamente o oxigênio, permitindo que o 

peróxido de carbamida seja usado no período noturno. (CONCEIÇÃO, 2007)  

O clareamento caseiro com moldeira individual é composto de moldeira plástica e de 

agente clareador, normalmente utilizado em dentes vitais, e sob a supervisão do dentista. 

(CONCEIÇÃO, 2007). Inicialmente é realizado um registro de cor, com a escala de cor e 

fotografia, para que profissional e paciente possam acompanhar a melhora obtida durante o 

processo de clareamento. Realiza-se uma moldagem em alginato para a arcada superior e a 

arcada inferior a fim de se obter o modelo; após, confecciona-se a moldeira individual sobre o 

modelo. Realiza-se, então, a prova da moldeira no paciente a fim de verificar sua adaptação e, 

caso seja necessário, realizam-se todos os ajustes. É importante que o profissional passe as 

instruções de uso do clareamento caseiro por escrito ao paciente. Esse paciente deve retornar 

ao consultório, idealmente em uma semana, quando será avaliado se ele está realizando 

corretamente o tratamento. Também verificar-se-á o clareamento por meio dos registros. 

Torna-se indispensável o profissional questionar o paciente a respeito de qualquer tipo de 

sensibilidade. (CONCEIÇÃO, 2007)  

Esta técnica com moldeira individual é uma técnica simples, de fácil aplicação; é um 

tratamento estético extremamente conservador e de baixo custo, mas tem como limitação o 

insucesso, se o paciente não for colaborador. Não é indicado quando o paciente possui 

manchas muito escurecidas, provocadas por tetraciclina, ou quando o paciente possui uma 

extensa restauração, bem como para pacientes grávidas ou lactantes, ou pacientes com alergia 

à substância clareadora. Usualmente é um tratamento de maior duração. (CONCEIÇÃO, 

2007)  

 A sensibilidade é considerada um dos efeitos colaterais mais relatados durante o 

tratamento clareador. Alguns fatores podem exacerbar essa sensibilidade, são eles: dentina 

exposta em áreas de recessão gengival, defeitos na junção amelocementária, defeitos no 

esmalte ou em áreas marginais entre o dente e a restauração. Esses fatores podem, por 

exemplo, causar o aumento da difusão do per xido de hidrog nio pelos tecidos dentais, 

podendo ser, por isso, considerado como efeito colateral.  (COSTA, 2006)  
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 Ressalte-se que não está indicada a realização de clareamento dental em pacientes 

jovens abaixo de 17 anos, em função do maior volume pulpar. Esses pacientes podem ter 

maior predisposição à sensibilidade em consequência dos agentes clareadores se difundirem 

com maior facilidade sobre a polpa. Normalmente essa sensibilidade tende a ser passageira, 

não causando maiores danos ao paciente. (BARROS, 2017). Para amenizar a sensibilidade 

dental, pode-se lançar mão do seguinte protocolo: diminuir o tempo de uso; utilizar o agente 

clareador em dias alternados; diminuir a concentração do agente clareador; utilizar um 

dessensibilizante à base de nitrato de potássio e flúor 5%, que deve ser utilizado na própria 

moldeira durante um período de 15 minutos diariamente;  e evitar a ingestão de alimentos e 

bebidas ácidas. (BARATIERI, 2015) 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A amostra consistiu na seleção de 28 pacientes, na faixa etária entre 18 a 25 anos, 

divididos em dois grupos. Foram 14 pacientes para o grupo controle (G1), no qual foi 

realizada aplicação do agente clareador peróxido de carbamida 10% (Opalescence PF, 

Ultradent) (PC) por um período de 8 horas por dia (a noite toda), durante 28 dias. Os outros 

14 pacientes formaram o grupo experimental (G2) no qual foi realizada aplicação do agente 

clareador (PC) com início de forma progressiva, utilizado por um período de ½ hora durante 

no 1º dia; 1 hora no 2º dia; 2 horas no 3º dia; 3 horas no 4º dia; 4 horas no 5º dia e, 8 horas (a 

noite toda), a partir do 6º dia até o 28º dia. 

Em atendimento aos pré-requisitos exigidos, foi analisada a saúde bucal de todos os 

pacientes. Os candidatos que possuíam restaurações anteriores, tratamento clareador prévio, 

fumantes, pacientes gestantes ou lactantes, com cárie ativa, doença periodontal, tratamento 

ortodôntico, dentes com hipersensibilidade prévia, dentes com coloração por tetraciclina e 

descoloração relacionada à fluorose foram excluídos do estudo. Todos os participantes 

receberam explicações sobre a pesquisa e, ao concordarem, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, pelo Centro 

Universitário de Maringá- Unicesumar.  
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Antes do início do estudo, o grau de sensibilidade dentária de cada participante foi 

avaliado. Cada pessoa descreveu o grau de desconforto em resposta à aplicação de ar 

pulverizado com seringa tríplice, com pressão de cerca de 45-60 psi, que ficou a 2,0 mm de 

distância do terço médio da superfície facial dos dentes anteriores, em cada arco, durante 3 

segundos. 

O grau de sensibilidade dentária de cada participante foi avaliado por meio de um 

questionário, com escala de 4 pontos (0 = nenhum; 1 = leve; 2 = moderado; 3 = grave), antes, 

durante e após o procedimento de clareamento dental. Esse procedimento foi registrado em 

caderno que os participantes receberam com 28 questionários a respeito de sensibilidade 

dentária, e foram feitas anotações diárias pelos pacientes, durante os 28 dias de tratamento 

clareador dental usando a escala de 4 pontos. Os dentes no arco oposto foram isolados do 

fluxo de ar durante o teste, usando-se o dedo do operador e os rolos de algodão. Foi realizada, 

previamente ao tratamento, uma moldagem com alginato e profilaxia; após, foram 

confeccionadas as placas de clareamento. As bordas das bandejas se estenderam até 2,0 mm 

da margem gengival livre. Os participantes foram instruídos a colocar uma pequena gota do 

gel clareador em cada seção dentária da bandeja, do segundo pré-molar ao segundo pré-molar 

do lado oposto. As bandejas foram inseridas e o excesso de gel branqueador foi removido das 

margens. Foi entregue 1 escova dental e 1 pasta dental para cada paciente. Os participantes 

foram randomizados em blocos, com uma proporção igual (1:1) nos dois grupos 

experimentais (n = 14), sendo G1: técnica convencional de clareamento caseiro e G2: técnica 

de clareamento caseiro de início lento.  

A sequência de randomização foi gerada por um estatístico independente, e esta lista 

ficou inacessível a pesquisas por pessoa não relacionada ao estudo. Um operador com 

experiência em avaliação de cores usou um sistema de correspondência de cores visuais 

(Escala Vita 3D Master, Vita Zahnfabrik) para selecionar o espaço de cores padronizado de 

luminosidade, croma e matiz (LCH).  Os tons dos dentes dos incisivos centrais superiores e 

inferiores direitos foram determinados no espaço de cor LCH, utilizando-se espectrofotômetro 

Vita Easyshade (Vita Zahnfabrik). A fim de padronizar a localização exata da medição de cor 

de cada elemento dental, um guia de silicone de adição (Express XT, 3M) (individual por 

paciente) foi feito antes da primeira medição e foi utilizado em todas as medições 

consecutivas, durante todo o processo de medição de cor, permitindo que a mensuração da cor 

fosse realizada sempre no mesmo local durante os diferentes tempos de medida. A 

sensibilidade pós-tratamento e os dados de mudança de cor dos dentes foram submetidos à 

análise estatística para testar as hipóteses nulas propostas. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

Foram avaliados 30 pacientes. Na fase das entrevistas, 2 desses pacientes não se 

encaixaram nos critérios de inclusão; os outros 28 pacientes assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

A amostra foi composta por 14 pacientes do gênero feminino e 14 pacientes do gênero 

masculino distribuídos em grupo controle e grupo de início progressivo. Na tabela 1, foi 

analisada a distribuição de sensibilidade dos pacientes na primeira semana de tratamento, por 

meio do teste Qui.quadrado, o qual demonstra a variável de sensibilidade. Assim, foi possível 

a verificação da presença ou ausência de sensibilidade a que estiveram sujeitos o grupo 

controle e o grupo de início progressivo. Os resultados obtidos foram: dos 14 pacientes 

componentes do grupo contínuo, 7 apresentaram sensibilidade e 7 não apresentaram nenhum 

efeito adverso. Já, dos 14 pacientes participantes do grupo de início progressivo, nenhum 

deles apresentou sensibilidade na primeira semana de tratamento. Enfim, por meio da análise 

estatística, o valor do P apresentado foi de 0,002, demonstrando que houve diferença 

estatística entre os dois grupos na primeira semana de tratamento. (Tabela 1) 

TABELA 1: Distribuição da sensibilidade dos pacientes na primeira semana de tratamento 

Tabela 4: Distribuição da sensibilidade dos pacientes após 4 meses de tratamento

Total

Sensibilidade Contínuo Início progressivo 

Sim 6 8 14

Não 1 13 14

Total 7 21 28

Teste Qui.quadrado: p= 0.589

Uso do clareador

 

Segundo os dados da tabela 2, foi avaliada a distribuição da sensibilidade dos 

pacientes na quarta semana de tratamento, por meio do teste Qui.quadrado, apresentando a 

variável de sensibilidade, verificando-se, assim, a presença ou ausência de sensibilidade, no 

grupo controle e grupo de início progressivo. Os resultados obtidos foram: dos 14 pacientes 

do grupo continuo, 6 apresentaram sensibilidade e 2 não apresentaram nenhum efeito adverso. 

Já dos 14 pacientes participantes no grupo de início progressivo, 8 apresentaram sensibilidade 
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e 12 não apresentaram sensibilidade na quarta semana de tratamento. E, por meio da análise 

estatística, o valor do P apresentado foi de 0,09, demonstrando que após quatro semanas de 

tratamento os grupos se nivelaram. (Tabela 2). 

TABELA 2: Distribuição da sensibilidade dos pacientes na quarta semana de tratamento 

Tabela 2: Distribuição da sensibilidade dos pacientes na quarta semana de tratamento

Total

Sensibilidade Contínuo Início progressivo 

Sim 6 8 14

Não 2 12 14

Total 8 20 28

Teste Qui.quadrado: p= 0.094

Uso do clareador

 

 

 

TABELA 3: Distribuição da sensibilidade dos pacientes após um mês de tratamento 
Tabela 3 : Distribuição da sensibilidade dos pacientes após 1 mês de tratamento

Total

Sensibilidade Contínuo Início progressivo 

Sim 6 8 14

Não 5 9 14

Total 11 17 28

Teste Qui.quadradro: p=0.698

Uso do clareador

 

 

 

TABELA 4: Distribuição da sensibilidade dos pacientes após quatro meses de tratamento 
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Tabela 4: Distribuição da sensibilidade dos pacientes após 4 meses de tratamento

Total

Sensibilidade Contínuo Início progressivo 

Sim 6 8 14

Não 1 13 14

Total 7 21 28

Teste Qui.quadrado: p= 0.589

Uso do clareador

 

 

O gráfico em forma de caixa apresenta os resultados da variável cor, ela demonstra o 

grupo controle e grupo de início progressivo. 

O primeiro gráfico se refere ao grupo controle, avaliado por meio do cálculo ΔE. A 

primeira caixa é referente ao tempo inicial menos o tempo de uma semana (Gráfico 3.1); a 

segunda caixa trata do tempo de uma semana menos o tempo de quatro semanas (Gráfico 

3.2); e a terceira caixa se refere ao tempo de quatro semanas menos o tempo de um mês e, por 

último, o tempo de um mês menos o tempo de quatro meses. Quanto ao efeito clareador, os 

valores de ∆E foram significantemente diferentes quando o T1 foi comparado ao T2, tanto 

para GC (p = 0.012) quanto para GP (p = 0.000); contudo, não houve diferença estatística 

quando GC foi comparado ao GP nos intervalos de tempo avaliados T1 (p = 0.696) ,T2 (p = 

0.280), T3 (p = 0.325) e T4 (p = 0.267).   

Gráfico 1 - Gráficos da cor dentária 
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Como observamos ao longo da pesquisa, existem alguns fatores que podem exacerbar 

essa sensibilidade. São eles: dentina exposta em áreas de recessão gengival, defeitos na junção 

amelocementária, defeitos no esmalte ou em áreas marginais entre o dente e a restauração. 

Assim, vale ressaltar que não está indicada a realização de clareamento dental em pacientes 

jovens abaixo de 17 anos, em função do maior volume pulpar, o que acarretaria uma maior 

predisposição de sensibilidade devido aos efeitos dos agentes clareadores se difundirem com 

maior facilidade sobre a polpa. 

  A sensibilidade pós-tratamento geralmente está relacionada a defeitos microscópicos 

no esmalte dos dentes, o que permite ao agente de clareamento penetrar nos túbulos dentários 

e, em última instância, na polpa, causando pulpite reversível e consequente sensibilidade 

térmica dos dentes, apesar de não causar danos permanentes à polpa. Essas respostas estão 

correlacionadas à concentração de peróxido, ao tempo, à frequência de aplicação de gel e ao 

aumento da temperatura da polpa após a ativação da luz.  

Estudos relatam que a sensibilidade é suficientemente grave para que 14% dos 

pacientes descontinuassem os tratamentos de branqueamento. No entanto, a exposição da 

dentina pode ser um fator para que ocorra sensibilidade dos dentes. Contudo, outros 

pesquisadores correlacionaram a incidência e gravidade da sensibilidade térmica à recessão 

gengival e à frequência dos tratamentos, mas não à duração real do tratamento. 

(MOGHADAM , 2013). 
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 Diante disso, existem algumas estratégias para minimizar a sensibilidade dentária, 

como o uso de dessensibilizantes. Os mais utilizados são os fluoretos, de fácil alcance para os 

pacientes, pois eles diminuem a sensibilidade pela obstrução dos túbulos dentinários devido 

ao nitrato de potássio e impedem que o agente clareador atinja as fibras nervosas da polpa 

dentária, minimizando, assim, a dor pós clareamento. (BARATIERI, 2015). 

 

A técnica com início progressivo não tem custo adicional, não demanda maior tempo 

operatório e consiste em uma estratégia ideal para minimizar a sensibilidade pós-clareamento, 

por meio de um contato gradual entre o peróxido de carbamida e os tecidos dentários vivos,  

facilitando a adesão do paciente, pela menor sensibilidade no início do tratamento, e 

reduzindo a presença de efeitos adversos relativos ao uso do produto, visto que o paciente 

utiliza o produto por menos tempo no momento em que adapta-se ao tratamento. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As variáveis cor e sensibilidade foram medidas no momento inicial (T0),  após 2 (T1) 

e 4 (T2) semanas de tratamento, e após 1 (T3)  e 6 (T4) meses do final do tratamento, por 

meio dos testes Qui.quadrado e Mann-Whitney, respectivamente. Como resultado, a presença 

de sensibilidade demonstrou ser significantemente menor apenas no GP em T1 (0.029). 

Quanto ao efeito clareador, os valores de ∆E foram significantemente diferentes quando o T1 

foi comparado ao T2, tanto para GC (p=0.012) quanto para GP (p=0.000); contudo, não houve 

diferença estatística quando GC foi comparado ao GP nos intervalos de tempo avaliados T1 

(p= 0.696) ,T2 (p=0.280), T3 (p=0.325) e T4 (P = 0.267). Conclui-se que a técnica de 

clareamento caseira com início progressivo é uma estratégia eficaz por reduzir a sensibilidade 

dentária dos pacientes durante as duas primeiras semanas de clareamento e proporcionar um 

efeito clareador semelhante ao obtido pela técnica convencional. 
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