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Martins KV. Avaliação da microdureza e rugosidade do esmalte bovino submetido ao 
clareamento com géis de alta e baixa concentração com ou sem adição de cálcio na 
sua composição. [Dissertação de Mestrado]. Taubaté: Universidade de Taubaté, 
Departamento de Odontologia, 2016. 57p. 
 

RESUMO 
 
Objetivo: Avaliar a microdureza e rugosidade de superfície do esmalte bovino antes 
e após clareamento com agentes de baixa e alta concentração, ambos com ou sem 
adição de cálcio. Método: Foram utilizados sessenta fragmentos dentais bovinos, 
aleatoriamente divididos em cinco grupos (n=12), de acordo com o agente clareador 
utilizado. As amostras foram clareadas utilizando-se peróxido de carbamida 20% 
(PC 20%) ou peróxido de hidrogênio 40% (PH 40%), ambos com ou sem adição de 
cálcio (2000ppm) na sua formulação, e o tempo de aplicação foi de acordo com as 
instruções do fabricante. Em seguida, as amostras foram lavadas e armazenadas 
em saliva artificial até a próxima sessão de clareamento. Os tratamentos foram 
realizados por 14 dias (quatorze dias). A análise da superfície do esmalte foi 
realizada com os testes de Rugosidade superficial (“cutoff” 0,25mm) e Microdureza 
Knoop (50g/15s), antes e após os tratamentos. Foi realizada uma análise 
exploratória dos dados e os grupos foram submetidos à análise de variância 
(ANOVA) e teste de Tukey (significância de 5%). Resultados: Após o clareamento o 
grupo clareado com PH 40% apresentou valores mais baixos de microdureza mas 
sem diferença significativa para o PC 20% e PH 40% com cálcio. Houve diferença 
estatística significativa entre as leituras iniciais e finais. Para rugosidade superficial 
não foram observadas diferenças entre os materiais testados; porém houve aumento 
da rugosidade para todos os grupos após o clareamento, exceto para o grupo 
controle. Conclusão: Concluiu-se que houve diminuição da microdureza para todos 
os agentes clareadores testados. Houve um aumento da rugosidade superficial logo 
após o clareamento dental. 
 
Palavras-chave: Clareamento dental; Microdureza superficial; Rugosidade 
superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Martins KV. Evaluation of microhardness and roughness of bovine enamel after 
bleaching at low and high concentration with or without calcium. [Masters 
dissertation]. Taubaté: University of Taubaté, Department of Dentistry, 2016. 57p. 
 

ABSTRACT 
 
Objective: To evaluate the effects of bleaching with hydrogen peroxide 40% (HP 
40%) and carbamide peroxide 20% (CP 20%), with and without the addition of 
calcium (2000ppm), in enamel through the Knoop microhardness and roughness 
tests. Method: bovine enamel blocks (3mm2) were prepared and included and 
randomly divided into five experimental groups (n=12) and subjected to different 
treatments. The Group 1 and 2 were bleached carbamide peroxide with or without 
calcium, and G3 e G4 were bleached HP 40% with or without calcium. The group 5 
were immersed in saliva artificial (control group). The samples were washed and 
stored in artificial saliva to the next bleaching session. The treatments were carried 
out for 14 days. The analysis of the enamel surface was performed with test surface 
roughness and Microhardness, before and after treatment. An exploratory analysis of 
the data and the groups were subjected to analysis of variance was performed 
(ANOVA) and Tukey test (5% significance). Results: All specimens were subjected to 
testing Knoop microhardness before the treatment (initial reading), after the bleaching 
treatment. The bleached group with 40% PH had the lowest values of microhardness. 
There was a statistically significant difference between the initial and final readings. 
For surface roughness were no differences between the tested materials; but there 
was an increase of roughness for all groups after bleaching. Conclusion: It was 
concluded that there was decrease of microhardness for all tested bleaching agents. 
There was an increase in surface roughness after tooth whitening. 
 
Keywords: Bleaching; Microhardness; Roughness. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

A busca por um sorriso ideal resulta em uma procura cada vez maior pelos 

procedimentos estéticos na odontologia. Dentre estes procedimentos, há uma 

grande busca pelo tratamento clareador, por ser considerada uma técnica simples 

de ser realizada e de baixo custo, além de segura e eficaz (Klaric et al., 2015). 

O mecanismo de ação do clareamento dental ocorre por meio da difusão do 

peróxido de hidrogênio através do esmalte e da dentina, reagindo com os pigmentos 

encontrados na estrutura dental, conhecidos como cromóforos, que são as 

moléculas orgânicas responsáveis por deixar os dentes mais escurecidos (Joiner, 

2007). Os agentes clareadores agem por um processo químico baseado na 

ionização do peróxido de hidrogênio que resulta na produção de radicais livres 

instáveis que oxidam esses pigmentos orgânicos, e pode ser influenciado por vários 

fatores como a temperatura, o pH do meio, a concentração do princípio ativo no gel 

clareador e o tempo de ação disponível para sua melhor efetividade (Minoux & 

Serfaty, 2008). Esta reação diminui o tamanho das moléculas de pigmento e 

favorece sua remoção da estrutura dental por meio de difusão, promovendo assim 

uma menor absorção de luz pelo dente, tornando sua aparência mais clara (Buchalla 

& Attin, 2007).  

Para o clareamento de dentes vitais são utilizados géis de peróxido de 

hidrogênio ou peróxido de carbamida, que permanecem em contato com a superfície 

dental por períodos determinados, dependendo da sua concentração e da 

recomendação do fabricante. Estes produtos estão disponíveis no mercado e sua 

concentração varia de 4 - 40% de peróxido de hidrogênio ou 10 - 37% de peróxido 
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de carbamida. Os peróxidos de alta concentração são aplicados pelo cirurgião 

dentista em consultório e este procedimento exige a proteção dos tecidos moles 

bucais para que não sofram a ação destes géis altamente cáusticos (Buchalla & 

Attin, 2007). Já os peróxidos de baixa concentração, são utilizados em moldeiras 

pelos pacientes sob a orientação do profissional. Essa técnica é conhecida como 

“clareamento caseiro”, na qual Haywood & Heymman (1989) preconizaram o uso do 

peróxido de carbamida 10% em moldeiras customizadas, durante seis a oito horas 

por dia, por um período de duas a cinco semanas. Os autores, ainda confirmaram a 

segurança do seu protocolo frente ao clareamento com peróxido de hidrogênio de 

alta concentração (Haywood et al., 1991), sendo a técnica amplamente utilizada até 

hoje, com algumas adaptações no tempo de uso devido às novas concentrações 

disponíveis no mercado.  

Apesar de ser considerado um tratamento conservador, existe uma 

preocupação com possíveis efeitos indesejáveis durante o clareamento dental, que 

podem levar a alterações nas propriedades do esmalte e da dentina, causadas pela 

reação de oxidação do peróxido de hidrogênio, ou ainda por um processo de 

desmineralização pelo uso de produtos com pH relativamente baixo (Joiner, 2007; 

Borges et al., 2012). Ainda, esta perda mineral pode ser potencializada pelo 

consumo de alimentos e bebidas ácidas (Engle at al., 2010), durante o tratamento 

clareador. Esta é uma situação preocupante, pois mesmo com a orientação 

profissional para o consumo moderado destas substâncias ácidas, seria 

praticamente impossível evitar o contato de agentes potencialmente erosivos com a 

superfície dental no dia a dia dos pacientes (Lussi et al., 2011). 

Algumas alterações originadas da interação entre o agente clareador e a 

estrutura dental têm sido descritas na literatura. O esmalte tratado com peróxido de 
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hidrogênio pode apresentar uma diminuição nos valores de microdureza, perda de 

mineral e aumento da rugosidade, resultantes da ação química do produto na 

estrutura dental (Chen et al., 2008; Paula et al., 2010; Cavalli et al., 2010; 2011; 

Anaraki et al., 2015; Attia et al., 2015). Entretanto, também existem relatos na 

literatura de que o uso de agentes clareadores não interferiu nas propriedades do 

esmalte dental (Cadenaro et al., 2008; Borges et al., 2012; Sá et al., 2013; Borges et 

al., 2015; Zeczkowski et al., 2015).  

Com a finalidade de minimizar esses possíveis efeitos deletérios sobre a 

superfície de esmalte, elementos como cálcio, flúor, fosfato de cálcio amorfo (ACP), 

caseína fosfopeptídea – fosfato de cálcio amorfo (CPP-ACP) e hidroxiapatita (HA) 

têm sido adicionados na composição dos agentes clareadores sem interferir na 

eficácia do clareamento dental (Jiang et al., 2008; Chen et al., 2008; Tschoppe et al., 

2009; Cavalli et al., 2010; 2011; Borges et al., 2011; Attia et al., 2015).  

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o esmalte dental bovino após 

o clareamento com peróxido de carbamida em baixa concentração e com peróxido 

de hidrogênio em alta concentração, ambos com ou sem adição de cálcio na sua 

composição, por meio das análises de Microdureza Knoop e Rugosidade superficial.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Haywood & Heymann (1989) desenvolveram uma técnica de clareamento que 

se apresentou como mais conservadora por não ser necessária a utilização de 

agentes muitos cáusticos para clarear os dentes. A técnica proposta reduziu o tempo 

de tratamento no consultório e ofereceu um meio efetivo de clareamento para dentes 

levemente escurecidos, no qual o paciente passou a utilizar uma moldeira com gel 

clareador durante a noite. A cor inicial dos dentes do paciente foi determinada com 

uso de uma escala de cores padrão e por fotografias. Nesta técnica, os autores 

preconizaram o clareamento apenas de um arco por vez, para que o outro seja 

utilizado como controle. Após moldagem com alginato, foram confeccionadas 

moldeiras macias de plástico, com cerca de 2mm de espessura, para ambos os 

arcos. O agente clareador utilizado foi o peróxido de carbamida 10% e o paciente foi 

instruído a colocar o produto no espaço apropriado na moldeira e seguir as 

seguintes orientações: 1 - Na hora de dormir, escovar os dentes e usar o fio dental, 

em seguida, enxaguar a boca; 2 - Colocar duas a três gotas de peróxido de 

carbamida (Proxigel - Reed Carnrick Farmacêutica) no espaço determinado na placa 

para cada dente a ser clareado; 3 - Insira a moldeira na boca sobre os dentes, e 

remova o excesso de gel, se necessário; 4 - Usar a moldeira carregada durante 

todas as noites até que o tratamento esteja completo; 5 - Limpe e lave a moldeira 

todas as manhãs e higienizar os dentes, como de costume. Para documentar os 

problemas potenciais, inicialmente foi solicitado ao paciente o registro diário de 

quaisquer alterações percebidas de anormal em seus dentes e gengiva. A avaliação 

de cor dos dentes tratados foi realizada periodicamente, após duas semanas e cinco 
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semanas, por meio de fotografias do arco e com uso da escala de cor. Os autores 

relataram resultado favorável obtido em cinco semanas, com um tempo de 

exposição média de sete horas por noite. Os problemas relatados pelo paciente 

incluíram uma irritação inicial do tecido gengival no primeiro dia de uso, que foi 

totalmente resolvido até o terceiro dia. O paciente também notou ligeira sensibilidade 

térmica inicial e leve desconforto durante a primeira hora imediatamente após a 

remoção da moldeira, mas os sintomas foram transitórios e não apareceram após 

segunda semana de tratamento. Concluíram que o clareamento vital noturno foi uma 

alternativa conservadora para técnicas de clareamento vital convencional, devendo 

ser a primeira escolha nas opções de tratamento para os dentes levemente 

escurecidos.  

Haywood et al. (1991) avaliaram os efeitos na superfície de esmalte e na 

alteração de cor após o clareamento utilizando três marcas comerciais de soluções 

de peróxido de carbamida 10% e uma de peróxido de hidrogênio à 1,5%. Para isso, 

quarenta dentes permanentes humanos foram inseridos em blocos de resina acrílica 

e seccionados no sentido mesial-distal utilizando-se um disco diamantado. Uma 

metade de cada dente foi clareada (grupo experimental), enquanto a outra metade 

do mesmo dente serviu como controle. A cor inicial das superfícies de esmalte de 

dos grupos foi determinada por meio de um colorímetro. A ponta do instrumento foi 

colocado perpendicularmente à superfície, a 2mm da borda incisal, e centralizada. 

Três medidas foram realizadas para cada amostra e a média foi calculada. Os dados 

foram convertidos para valores do sistema CIE L*a*b* utilizando um programa de 

computador. Os valores L* correlacionam com a variação na luminosidade, enquanto 

os valores a* correspondem a uma mudança na coordenada vermelho/verde e b* 

para a coordenada amarelo/azul. Com base nos valores L*, os dentes foram 
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divididos em quatro grupos de acordo com o agente clareador utilizado. O pH de 

cada solução foi determinada utilizando um pHâmetro digital. Os dentes do Grupo 1 

foram tratados com Proxigel (peróxido de carbamida a 10%, com liberação lenta de 

oxigênio, pH 5,2); o Grupo 2 foi tratado com Gly-Oxide (peróxido de carbamida a 

10%, de rápida de liberação de oxigênio, pH 7,2); o Grupo 3 foi tratado com White & 

Brite (peróxido de carbamida a 10%, de liberação rápida de oxigênio e pH 6,6); e o 

Grupo 4 foi tratado com Peroxyl, peróxido de hidrogênio 1,5%, de rápida liberação, 

pH 4,6). A metade experimental de cada dente foi imersa na solução preconizada, 

trocada três vezes ao dia, num total de 250h. A metade de cada dente do controle foi 

submergida num frasco independente de água destilada, que foi substituída nos 

mesmos intervalos que as soluções experimentais. Ao final do tratamento, todas as 

amostras foram armazenadas em água destilada durante um período adicional de 

vinte horas. Então, as amostras foram analisadas novamente para aferir a alteração 

de cor. Três dentes de cada grupo foram selecionados e preparados para análise 

em microscópio eletrônico de varredura (MEV). As imagens foram obtidas de cada 

amostra em magnitude de l00x, 200x, l000x, e 4000x, e a metade experimental foi 

comparada com a metade de cada dente do grupo controle. Ainda, foram 

comparadas com amostras tratadas com ácido fosfórico a 37% por sessenta 

segundos. As fotomicrografias não apresentaram nenhuma diferença na morfologia 

da superfície entre os dentes clareados, entretanto as diferenças foram aparentes 

quando as superfícies do esmalte tratado foram comparadas ao grupo controle. As 

maiores alterações morfológicas foram encontradas nas amostras condicionadas 

com ácido fosfórico 37%. Ainda, todos os grupos tratados apresentaram-se mais 

claros, diferindo estatisticamente do seu grupo controle. Dentre os grupos clareados, 

os grupos tratados com Proxigel e Gly-Oxide foram estatisticamente mais claros do 
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que o grupo tratado com Peroxyl. Concluíram que as soluções de clareamento 

testadas não causaram alterações significativas na morfologia da superfície do 

esmalte, quando comparado ao esmalte condicionado com ácido fosfórico a 37%. As 

quatro soluções: Proxigel, Gly-Oxide, White & Brite e Peroxyl alteraram 

significativamente a cor dos dentes. O tratamento com Proxigel e Gly-Oxide foram 

mais efetivos do que o tratamento com Peroxyl.  

Pinto et al. (2004) avaliaram a microdureza, rugosidade e morfologia do 

esmalte dental humano exposto à seis agentes clareadores. Foram utlizados 

quarenta terceiros molares humanos, dos quais foram retirado 77 fragmentos com 

5x5x2,5mm de tamanho, a partir de cortes com disco diamantado sob refrigeração 

com água. Cada amostra foi incluída em cilindros de resina de poliestireno, e então 

planificada com lixas d’água com granulação de seiscentos, mil e mil e duzentos e 

polida com pastas diamantadas de granulação de 6, 3, 1 e ¼µm. As amostras foram 

divididas em sete grupos (n=11), sendo seis para os agentes clareadores e um 

grupo controle. O grupo controle ficou imerso em saliva artificial por duas semanas 

em temperatura de 37º. Os outros grupos foram tratados com: Whitness Perfect 

(Peróxido de carbamida (PC) 10%, por seis horas/dia, durante 14 dias), Colgate 

Platinum (PC 10%, por seis horas/dia, durante cinco dias), Day White 2Z (Peróxido 

de hidrogênio (PH) 7,5%, por trinta minutos/dia, por 14 dias), Whiteness Super (PC 

37%, duas aplicações de trinta minutos com cinco dias de intervalo entre elas), 

Opalescence Quick (PC 35%, duas aplicações de trinta minutos com cinco dias de 

intervalo entre elas) e Whiteness HP (PH 35%, duas aplicações de 15 minutos com 

sete dias de intervalo entre elas). Durante o tratamento as amostras foram 

armazenadas em 100% de umidade a 37ºC. Após o final do ciclo clareador as 

amostras foram enxaguadas com água deionizada e armazenadas em saliva 
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artificial a 37°C até o próximo ciclo de tratamento. Ao final do tratamento clareador 

as amostras foram lavadas e armazenadas em água deionizada durante 24h a 37°C 

antes de serem avaliadas. As avaliações de microdureza e rugosidade foram 

realizadas antes da exposição inicial aos agentes clareadores (baseline) e após os 

tratamentos. Ainda, algumas amostras de cada grupo foram preparadas para análise 

em microscopia eletrônica de varredura (MEV). As alterações do esmalte foram 

classificadas como: sem alterações, alterações leves ou pequenas (pequenas 

alterações na rugosidade superficial) e superfícies alteradas (perda de estrutura 

superficial). Os autores relataram que todos os grupos clareados apresentaram 

diminuição nos valores de microdureza Knoop após os tratamentos quando 

comparados ao tempo inicial, porém sem diferença estatística entre os géis 

testados. Ainda, após os tratamentos clareadores, os grupos apresentaram aumento 

da rugosidade média (Ra), quando comparados ao tempo inicial. No entanto, apenas 

o grupo tratado com peróxido de hidrogênio 35% produziu valores de Ra 

significativamente mais elevados do que os do grupo controle. No grupo controle, 

que permaneceu armazenado por 14 dias em saliva artificial, não foi detectado 

alterações morfológicas significativas na superfície de esmalte. Os grupos clareados 

mostraram alterações na superfície em diferentes níveis. Enquanto que Whiteness 

Super 37% (peróxido de carbamida) induziu alterações menores na superfície do 

esmalte, o Whiteness HP 35%, promoveu dissolução de algumas áreas superficiais 

de esmalte. Os autores concluíram que todos os agentes clareadores promoveram 

uma redução na microdureza do esmalte e um aumento da rugosidade da superfície. 

Em comparação com os espécimes não clareados armazenados em saliva artificial, 

a exposição de 35% de peróxido de hidrogênio provocou um aumento significante da 

rugosidade do esmalte.  
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Joiner (2007) realizou uma revisão de literatura acerca dos efeitos de 

produtos contendo peróxido sobre a superfície do esmalte e da dentina. A maioria 

dos estudos indicou que, produtos contendo peróxido não têm efeitos deletérios 

sobre a morfologia e na composição química da superfície do esmalte e dentina, 

bem como na sua microdureza superficial e subsuperficial. Entretanto, alguns 

estudos que demonstraram alterações na superfície de esmalte ou dentina, 

utilizaram no tratamento os agentes de alta concentração, que tem um maior 

potencial erosivo, ou ainda usaram um meio de armazenamento que não favorecia a 

remineralização das superfícies tratadas. Porém, outros autores citados na revisão 

de literatura não observaram alteração na superfície do esmalte e da dentina quando 

compararam géis clareadores de alta e baixa concentração. Os agentes clareadores 

mais utilizados foram à base de peróxido de hidrogênio (PH) ou peróxido de 

carbamida (PC). O PH é capaz de oxidar as moléculas orgânicas dos pigmentos, 

levando à diminuição de suas cadeias e consequentemente ao clareamento do 

substrato. O PC, quando em contato com a saliva ou água dissocia-se em PH e 

ureia, o que confere alcalinidade ao gel clareador. As concentrações dos produtos 

avaliados variaram de 5,3% a 38% de peróxido de hidrogênio e 10% a 37% de 

peróxido de carbamida. Para avaliar as alterações na morfologia da superfície do 

esmalte e dentina, alguns estudos utilizaram o microscópio eletrônico de varredura e 

o perfilômetro, entre outros. Os autores relataram que os agentes clareadores com 

pH baixo (ácido) foram capazes de provocar a desmineralização das superfícies de 

esmalte e dentina. Afirmaram ainda, que existe uma dificuldade em comparar a 

desmineralização em estudos “in vitro” e “in vivo”, pois a saliva tem uma participação 

importante neste processo por ser um meio remineralizante.  

Rodrigues et al. (2007) avaliaram os efeitos do clareamento caseiro sobre a 
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microdureza do esmalte após o uso de agentes clareadores com e sem carbopol na 

sua composição. Foram utilizados quarenta incisivos bovinos, dos quais as coroas 

foram seccionados com discos dupla face, obtendo-se 72 fragmentos dentais de 

3x3x3mm. Esses fragmentos foram incluídos individualmente em resina de 

poliestireno com auxílio de anéis de PVC. A superfície do esmalte foi planificada 

com lixas d’água de granulação de 400, 600 e 1000 sob refrigeração, e então 

polidas com pastas diamantadas de granulação seis, três e 1µm em feltro de 

polimento. Após o polimento, as amostras foram mantidas em água deionizada até a 

realização do teste inicial de microdureza. As avaliações de microdureza foram 

realizadas antes do tratamento experimental (controle - T0), e aos 7º, 14º, 21º, e 28º 

dias de exposição aos agentes de clareamento (T1, T2, T3, e T4). Ao 42º dia (T5), foi 

realizada outra avaliação da microdureza para mensurar o valor de microdureza do 

período pós-clareamento. Para os tratamentos experimentais, as amostras foram 

divididas aleatoriamente em quatro grupos (n=18): G1- Carbopol 2%; G2- Peróxido 

de Carbamida 10% com Carbopol; G3- Carbowax; e G4- Peróxido de Carbamida 

10% com Cálcio. O agente foi aplicado na superfície de esmalte por seis horas/dia, 

coberto com uma moldeira individual, e imersos em saliva artificial em um recipiente 

de plástico, armazenado a 37°C. Os tratamentos foram realizados durante quatro 

semanas. Após 28 dias as amostras foram armazenadas em saliva artificial por 14 

dias adicionais antes da realização da última avaliação da microdureza superficial 

(T5). Os autores relataram que não houve diferença estatística entre os tempos 

estudados para todos os grupos. Os autores concluíram que o clareamento caseiro 

realizado com peróxido de carbamida 10% e o tratamento com Carbopol 2% ou 

Carbowax, durante 6 horas por dia não reduziu estatisticamente microdureza do 

esmalte. Relataram ainda que se alguma perda na microdureza do esmalte ocorreu 
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entre as semanas, provavelmente foi revertida pela ação da saliva artificial, durante 

o armazenamento. 

Chen et al. (2008) avaliaram os efeitos de agentes de clareamento com e sem 

adição de flúor, e aplicação com flúor tópico pós-clareamento, na superfície do 

esmalte de bovino. Foram utilizados quarenta incisivos bovinos, cortados com disco 

diamantado em baixa velocidade com irrigação de água, obtendo-se então oitenta 

amostras. As amostras foram incluídas em resina epóxi, deixando exposta a 

superfície vestibular. Então, foram planificados com lixas de carbeto de silício com 

granulação de 600 e 1000, e depois polidas com uma série de pastas diamantadas e 

disco de feltro. As amostras foram divididas aleatoriamente em cinco grupos (n=16) 

de acordo com o tratamento realizado: G1- grupo controle em que as amostras 

ficaram imersas em solução salina tampão de Hank à 37ºC, durante duas semanas 

e esta solução foi trocada diariamente; G2 - Opalescence 10% (Peróxido de 

Carbamida) sem adição de flúor; G3 - Opalescence 10% (Peróxido de Carbamida), 

seguido de aplicação tópica de fluoreto de sódio neutro 2%, durante três minutos; 

G4 - Opalescence PF 10%, contendo 0,11% de fluoreto na sua composição; e G5 - 

tratados com um agente clareador experimental Ex-037 (Peróxido de Carbamida 

10%), contendo 0,37% de fluoreto na sua composição. Os espécimes dos Grupos 2 

a 5 foram clareados 8h por dia durante 14 dias. Os agentes foram aplicados sobre o 

esmalte e armazenados em 100% de umidade a 37ºC. Após cada tratamento, as 

amostras foram lavadas com água durante 1min, em seguida, armazenado em 

solução tampão salina a 37ºC até a próxima sessão. Ao final de 14 dias de 

tratamento as amostras foram armazenadas em solução tampão salina por 14 dias 

adicionais. As amostras foram avaliadas inicialmente quanto: à alteração de cor 

(Colorímetro), alteração da microdureza superficial (Microdurômetro), e topografia do 
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esmalte (MEV). Durante o tratamento clareador, os espécimes tiveram os valores de 

microdureza e a alteração de cor novamente avaliados após sete e 14 dias, e após 

14 dias de armazenamento em solução tampão salina. A análise por microscopia da 

topografia do esmalte de três amostras de cada grupo ocorreu apenas ao final do 

tratamento clareador. Os autores relataram que após duas semanas um padrão de 

erosão foi notado nas amostras dos grupos 2 e 3. Todas as amostras tratadas 

apresentaram-se mais claras ao final do período experimental. Os grupos 3 e 5 

apresentaram menores valores de microdureza quando comparados ao tempo 

inicial. As amostras tratadas com clareadores com flúor na sua composição 

apresentaram uma redução menor nos valores de microdureza quando comparadas 

com as amostras tratadas com agentes clareadores sem adição de flúor. Concluíram 

que a microdureza do esmalte diminuiu em todos os grupos clareados, mas foi 

recuperada gradualmente após a conclusão de tratamento. Em todos os grupos a 

eficiência do clareamento foi semelhante. O gel clareador com flúor produziu menor 

alteração na morfologia do esmalte dental sem comprometer a eficiência do 

clareamento.  

Tschoppe et al. (2009) avaliaram as possíveis diferenças em relação a 

remineralização do esmalte após sua exposição aos géis clareadores com e sem 

flúor na composição. Foram usados 120 fragmentos dentais bovinos, incluídos em 

resina epóxi e planificados com lixa de carbeto de silício de granulação 400. Então, 

um quarto de cada superfície da amostra foi coberta com um verniz para unhas 

resistente para servir como o controle de esmalte sadio. As amostras foram divididas 

em cinco grupos e então submetidas à ciclagem de 

desmineralização/remineralização e ao tratamento clareador por 14 dias: 1 - 

Controle (sem clareamento); 2 - Opalescence Regular (peróxido de carbamida (PC) 
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10%, 2,45ppmF, pH7); 3 - Opalescence PF (PC 10%, 1220ppm F, pH 6,13); 4 - Nite 

White ACP (PC 10%, 3,62ppm F, ACP, pH 6,020; e G5 - Nite White ACPF (PC 10%, 

680ppm F, ACP, pH 4,58). Os géis permaneceram em contato com o esmalte 

durante 8horas/dia. Durante o tratamento clareador, o grupo controle foi armazenado 

em 100% de humidade (37ºC).  Para avaliação da desmineralização da superfície de 

esmalte, amostra foram cortadas em fatias de 100µm, e então realizadas 

microrradiografias de contato, as quais foram e analisadas utilizando um software 

específico. Os autores concluíram que os géis clareadores fluoretados não 

influenciaram no processo de remineralização do esmalte bovino pré 

desmineralizado. Os diferentes valores de pH, bem como o componente ACP 

presente em alguns dos géis testados, afetaram os padrões de remineralização. 

Relataram ainda, que pesquisas futuras deveriam centrar-se na influência de 

concentrações superiores de flúor em géis clareadores, e ainda incluir os tipos de 

lesão superficiais e profundas como variável do estudo. 

Cavalli et al. (2010) avaliaram os efeitos de agentes clareadores 

experimentais e comercialmente disponíveis, com ou sem adição de Flúor e Cálcio, 

na microdureza do esmalte. Foram utilizados sessenta fragmentos de dentes 

molares distribuídos em 6 grupos (n=10) de acordo com o agente clareador utilizado: 

PLA- grupo placebo (gel de glicerina e carbopol); WHI (Whiteness, peróxido de 

carbamida 10%); PCF (peróxido de carbamida 10% + F 0,2%); PCCa (peróxido de 

carbamida 10% + Ca 0,2%); OPA (Opalescence, peróxido de carbamida 10% + F 

0,11%); e PN (Pola Night peróxido de carbamida 10% + F 0,11%). As amostras 

foram planificadas com lixas de óxido de alumínio, de granulação seiscentos, mil e 

mil e duzentos e polidas com pastas diamantadas com granulação de 6,3,1 e ¼µm, 

ambos em politriz, sob constante refrigeração com água. A superfície do esmalte foi 
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isolada com esmalte para unha ficando uma área exposta de 7mm2 para o 

tratamento. Os géis foram aplicados sobre as superfícies das amostras por 6h/dia 

durante 14 dias, e após cada sessão eram lavadas e armazenadas em saliva 

artificial, à 37ºC, até a próxima aplicação. A remoção do gel foi feita com água 

deionizada em frascos isolados, para a realização da análise da perda de íons F, 

Ca, como também para a verificação do pH dessa solução. A microdureza da 

superfície das amostras foi medida antes do clareamento (T0) e 24h após os 14 dias 

de clareamento (Tf). Para a análise da concentração de flúor foi usado um eletrodo 

íon-seletivo e um analisador de íon, previamente calibrados. Para mensurar a 

concentração de cálcio foi utilizado um espectrômetro de absorção atômica, 

calibrado para evitar a interação de íons magnésio e fosfato. O pH da água 

deionizada de lavagem foi medido com um pHâmetro, calibrado para pH 4,0 e 7,0. 

Os resultados mostraram que os valores de microdureza inicial foram similares em 

todos os grupos. Ocorreu uma diminuição na microdureza do grupo WHI em relação 

aos valores iniciais. Foi encontrada uma alta concentração de flúor no grupo PCF 

quando comparado ao seu valor inicial e também quando comparado com os grupos 

OPA e PN. O grupo PCCa apresentou alta concentração de Ca antes e após o 

clareamento. Após o clareamento, os grupos WHI, PCF, OPA e PN mostraram 

concentrações de Ca similares. O grupo PLA foi o único que apresentou um 

aumento do pH após o clareamento, enquanto que para os outro grupos não houve 

diferença significativa. Os autores concluíram que a microdureza do esmalte 

diminuiu após a utilização dos géis regulares contendo somente peróxido de 

carbamida 10%. Enquanto que nos grupos tratados com géis experimentais 

contendo F e Ca, houve um aumento nos valores da microdureza do esmalte, porém 

estes resultados foram semelhantes ao grupo tratado com gel placebo ou tratados 
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com comercialmente disponível contendo PC com flúor. A análise química da água 

deionizada de lavagem sugeriu que ocorreu uma absorção de F e Ca por parte do 

esmalte, porém isso só poderia ser confirmado após a análise química da superfície 

do esmalte.  

Engle et al. (2010) avaliaram o efeito da interação do tratamento clareador 

com agente de baixa concentração, ciclagem de erosão e escovação simulada com 

dentifrícios de baixa e alta abrasividade na superfície de esmalte. Foram utilizados 

64 amostras de esmalte e dentina provenientes de molares extraídos, distribuídos 

aleatoriamente em oito grupos (n=8) de acordo com os tratamentos propostos: 

clareamento com peróxido de carbamida a 10%, ciclagem com ácido cítrico a 1% 

(pH=3,8) e escovação simulada com dentifrício de baixa e alta abrasividade. As 

amostras foram planificadas e polidas e então incluídas em resina acrílica. Foi 

colocado um adesivo na região periférica da superfície de esmalte, delimitando 

assim, a região central como a área a ser tratada. Para as amostras clareadas, o gel 

clareador foi depositado em moldeiras customizadas levadas a superfície tratada e o 

conjunto imerso em saliva artificial por dez horas. Em seguida, as amostras foram 

lavadas com água deionizada e secas com papel absorvente. Para cada ciclagem 

de erosão/abrasão as amostras foram imersas por 2min, em 120mL de ácido cítrico 

a 1% (pH=3,8 ajustado com hidróxido de sódio ou em 120mL de agua deionizada). 

Em seguida as amostras foram imersas em 120ml de saliva artificial (1,45mM de 

cálcio, 5,4mM de fosfato, 0,1M Tris, 2,2g/l de mucina gástrica) por 60min em 

constante agitação. Então, as amostras foram submetidas à escovação por quarenta 

vezes (com carga de 200g) em máquina de escovação simulada. Foi utilizado 100ml 

de suspensão preparada com os dentifrícios estudados e saliva artificial na 

proporção de 1:3 em peso/volume. Após esses procedimentos, as amostras foram 
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lavadas em água deionizada e secas com papel absorvente. Os ciclos de erosão e 

abrasão foram repetidos três vezes ao dia, durante cinco dias em temperatura 

ambiente. As amostras foram analisadas por meio de um perfilômetro, revelando a 

perda de estrutura dental em micrometros entre a área tratada e área não tratada. 

Os autores concluíram que o clareamento com peroxido de carbamida a 10% não 

aumentou a susceptibilidade do esmalte ao desgaste por erosão/abrasão 

independente do nível de abrasividade do dentifrício. O desgaste da superfície de 

dentina foi modulado pela interação do clareamento, erosão e dentifrício utilizado. O 

clareamento ocasionou na dentina um aumento da perda de superfície das amostras 

escovadas com dentifrícios menos abrasivos. 

Abouassi et al. (2011) investigaram as mudanças na micromorfologia e 

microdureza na superfície do esmalte após clareamento com peróxido de hidrogênio 

(10% e 3,6%) e peróxido de carbamida (10% e 35%). Foram utilizados cinquenta 

fragmentos de incisivos bovinos, incluídos em blocos de resina acrílica. A superfície 

de esmalte foi planificada com lixas de carbeto de silício de granulação mil e 

duzentos, dois e quatrocentos e quatro mil. As amostras foram divididas em cinco 

grupos de acordo com o agente clareador utilizado: G1 - peróxido de hidrogênio 

(PH) 10%; G2 - PH 3,6%; G3 - peróxido de carbamida (PC) 10%; G4 - PC 35%; e 

G5 - controle. O mesmo protocolo de clareamento foi utilizado nos quatro grupos 

clareados: duas horas em contato com a superfície de esmalte, a cada dois dias, 

durante duas semanas. Ao término do procedimento, as amostras foram 

armazenadas em saliva artificial até a nova aplicação do gel clareador. A rugosidade 

e a microdureza superficial foram avaliadas por meio de perfilometria e por um 

microdurômetro, respectivamente, em dois tempos distintos: inicial e após os 

tratamentos. A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para observação da 
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morfologia da superfície do esmalte depois do clareamento. Os autores concluíram 

que ocorreram alterações mínimas após o tratamento das amostras com agentes 

clareadores de altas concentrações, sendo que as maiores alterações foram 

encontradas nas amostras clareadas com peróxido de hidrogênio. Não houve 

diminuição na microdureza do esmalte em qualquer grupo clareado. Os autores 

observaram que o principal efeito do clareamento sobre a superfície do esmalte é a 

perda parcial de material orgânico da superfície de esmalte. Ainda, concluíram que 

as diferenças entre os géis clareadores e seus efeitos sobre a superfície de esmalte 

foram clinicamente irrelevantes, e que o clareamento é um tratamento minimamente 

invasivo e seguro para a superfície do esmalte. 

Cavalli et al. (2011) avaliaram em estudo “in vitro” a adição de Flúor e Cálcio 

em agentes clareadores caseiros com o objetivo de reduzir a perda mineral 

subsuperficial do esmalte. Foram utilizados sessenta blocos de esmalte dental 

submetidos a tratamento com 6 agentes clareadores: 1- Gel placebo (PLA) com 

composição similar aos agentes de clareamento convencionais, mas sem o 

ingrediente ativo (PC 10%) e com pH 6,9; 2- Whiteness (PC) gel com 10% de 

peroxido de carbamida e com pH 6,8; 3- Grupo Experimental (PCF) gel com 10% de 

peróxido de carbamida contendo 0,2% de Flúor e pH 6,8; 4- Grupo Experimental 

(PCCA) gel com 10% de peróxido de carbamida contendo 0,2% de Ca e pH 6,5; 5- 

Opalescence (OPA) gel 10% de peróxido de carbamida, contendo 0,11% de flúor e 

com pH 7,3; 6-  Pola Night (PN) gel com 10% de gel de peróxido de carbamida, 

contendo 0,11% de flúor e pH 6,4. A Perda mineral do esmalte superficial foi 

determinada no tempo inicial (T0) e depois do clareamento (TF) por meio de 

espectroscopia FT-Raman. Após o período experimental (14 dias), o esmalte 

subsuperficial desmineralizado e a profundidade da lesão foram avaliados por meio 
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de microdureza Knoop longitudinal e microscopia de luz polarizada, 

respectivamente. O tratamento clareador consistiu na aplicação do gel no esmalte 

por 6horas/dia, durante 14 dias. Após os ciclos clareadores as amostras foram 

armazenadas em saliva artificial, até a próxima aplicação. Cinco blocos de esmalte 

de cada grupo foram selecionados e submetidos à espectroscopia FT-Raman para 

determinar a concentração inorgânica (fosfato e carbonato) no esmalte antes e após 

os tratamentos. Ainda, os blocos de esmalte foram seccionados longitudinalmente 

por um corte no centro da amostra, obtendo-se duas metades. Um dos segmentos 

da amostra foi incluído em resina acrílica e a superfície interior exposta foi polida, 

para a avaliação de microdureza longitudinal. Para avaliar a perda mineral, a outra 

metade dos blocos seccionados foi removida da resina acrílica, e foram 

confecionadas fatias de 100µm (±10 µm) de espessura para exame por microscopia 

de luz polarizada. Os dados de dureza longitudinal, a profundidade da lesão, e de 

FT-Raman foram analisados estatisticamente. A análise por FT-Raman mostrou que 

no tempo inicial (antes do clareamento) todos os grupos exibiram um teor mineral 

semelhante no esmalte. Após o clareamento, uma diminuição significativa no teor 

mineral do esmalte no grupo PC foi observada, em comparação a todos os outros 

grupos. Nenhuma alteração significativa do teor de mineral do esmalte foi observada 

após tratamento com o PLA, PCF, PCCA, OPA, e PN e estes grupos foram 

semelhantes entre si após o tratamento.  Em relação aos valores de microdureza 

longitudinal, o grupo tratado com PC apresentou uma perda mineral do esmalte 

estatisticamente maior que os grupos PLA, PCCA, e PN, porém não foi diferente dos 

dois grupos fluoretados (OPA e CPF). Os dados da microscopia de luz polarizada 

demonstraram que a perda mineral nos grupos tratados com PLA, PCF, PCCA, 

OPA, e PN foram estatisticamente semelhantes. A profundidade das lesões do 
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grupo tratado com o PLA foi o mais raso entre os grupos, seguido pelos agentes 

clareadores experimentais (PCF e PCCA), OPA, e PN. O grupo tratado com PC 

apresentou maior profundidade de lesão de todos os grupos. Nas camadas mais 

profundas do esmalte (de 80mm e até 200mm de profundidade), o volume mineral 

do esmalte tratado foi recuperado e todos os grupos apresentando volume de 

mineral semelhante. Uma perda mineral foi observada para todos os grupos, com 

exceção do grupo tratado com placebo. Os agentes disponíveis comercialmente 

(CP, OPA, e PN) apresentaram regiões desmineralizadas, ao passo que os agentes 

clareadores experimentais (PCF e PCCA) apresentaram apenas áreas isoladas em 

que a desmineralização foi notada. Os autores concluíram que a adição de Ca e F 

aos agentes clareadores caseiros utilizados foram capazes de minimizar os efeitos 

adversos de peróxido de carbamida na superfície e subsuperfície do esmalte 

desmineralizado, bem como progressão profundidade da lesão. 

Borges et al. (2012) avaliaram o efeito do peróxido de hidrogênio 35%, com e 

sem adição de cálcio ou de fluoreto, no esmalte submetido à erosão. Sessenta 

amostras cilíndricas (3mmx3mmx1mm) de esmalte foram obtidas da face vestibular 

de incisivos bovinos. A superfície do esmalte foi planificada e polida com lixas de 

carbeto de silício (granulação mil e duzentos, dois mil, dois e quinhentos e quatro 

mil) refrigerados a água, removendo assim cerca de 200µm da sua parte mais 

externa. A microdureza média de cada amostra foi utilizada para a distribuição em 

quatro grupos (n=15). Então, 2/3 da superfície de esmalte foram impermeabilizadas 

com duas camadas de verniz para unhas, com objetivo de mantê-las como 

referência para a determinação da profundidade da lesão. Os grupos foram divididos 

em: 1- C (controle) sem tratamento; 2- PH: clareado com gel de peróxido de 

hidrogênio (PH) 35% sem adição de agentes de remineralização (pH  6,35); 3- Ca + 
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PH: clareada com gel de peróxido de hidrogênio 35% com a adição de 2% de 

gluconato de cálcio (pH 7,99); e 4-HP + F: clareado com gel de peróxido de 

hidrogênio 35% modificado pela adição de fluoreto de sódio 0,6% (pH 8,11). O pH 

dos agentes clareadores foi aferido utilizando um medidor de pH, equipado com um 

eletrodo calibrado com soluções de pH 4,01 e pH 6,86. O gel foi aplicado na 

superfície de esmalte durante quarenta minutos e agitado periodicamente para 

remover as bolhas de ar formadas durante o procedimento. Após este período, as 

amostras foram enxaguadas com água deionizada para remover o gel, e imersas em 

saliva artificial, durante 2h. Então, o processo erosivo foi realizado durante cinco dias 

imergindo as amostras em bebida ácida sem agitação (20mL/amostra de Sprite 

Zero, pH 2,8), por dois minutos/quatro vezes ao dia. Nos intervalos do processo de 

erosão, as amostras permaneceram em saliva artificial por 2h. As amostras foram 

mantidas durante a noite em saliva artificial. Os perfis de desgastes foram obtidos a 

partir das superfícies de esmalte com um perfilômetro após o desafio erosivo. Para 

determinar a alteração no perfil de superfície após a experiência, o verniz para 

unhas foi cuidadosamente removido com uma espátula e com uma solução de 

acetona (1:1 de acetona/água) para limpar a superfície. Os autores relataram que 

houve diferenças significativas entre os grupos. Os grupos clareadores PH, PH + F, 

e PH + Ca, apresentaram valores de desgaste do esmalte semelhantes entre eles. 

No entanto, os espécimes do grupo PH + Ca apresentou desgaste médio do esmalte 

significativamente menor em comparação ao grupo controle após os desafios 

erosivos, enquanto os grupos PH e PH + F não diferiram do grupo controle. 

Concluíram que a aplicação de peróxido de hidrogênio 35% não alterou a 

susceptibilidade do esmalte à erosão, e a adição de cálcio ao gel clareador melhora 

a resistência do esmalte clareado à erosão.  
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Sa et al. em 2013, avaliaram “in vitro” e “in situ” o efeito de dois agentes 

clareadores utilizados na técnica in-office com diferentes pH, sobre a estrutura e 

propriedades mecânicas do esmalte. Cento e oito amostras foram obtidas de pré-

molares recentemente extraídos, sendo estas distribuídas em nove grupos (n=12). A 

cavidade bucal de quatro voluntários (dois homens e duas mulheres) foi utilizada 

para simular uma situação in situ, onde foi instalado uma moldeira previamente 

confeccionada para cada voluntário com as amostras posicionadas no palato das 

mesmas. Dois agentes clareadores foram utilizados: Opalescense Boost (O-Boost, 

peróxido de hidrogênio 38%, com pH 7,52) e Beyond (peróxido de hidrogênio 35% 

com pH 4,03). Os protocolos estabelecidos foram: Beyond + Saliva humana (SH), 

Opalescence Boost (O-Boost) + SH, Controle + SH; Beyond + Saliva artificial (SA), 

O-Boost + SA, Controle + SA; Beyond + Água destilada (AD), O-Boost + AD, 

Controle + AD. Na situação in situ, os dispositivos com as amostras foram colocados 

na cavidade bucal por 24 horas antes de serem submetidas ao agente clareador, 

após este período foi realizada a aplicação (total de 45 minutos - três aplicações de 

15 minutos por sessão). Foram realizadas duas sessões, com sete dias de intervalo 

entre elas, num total de noventa minutos de aplicação do gel clareador. Foi seguido 

o mesmo padrão os outros grupos in vitro. As alterações na superfície do esmalte 

foram encontradas para o grupo Beyond + SA e Beyond + AD quando comparado ao 

grupo controle em avaliação por microscopia de força atômica. As mensurações 

foram realizadas antes dos tratamentos e no 15º dia após tratamento. Houve 

diferença significativa entre os grupos para ambas as formas de armazenamento e 

agentes clareadores. Houve uma diferença significativa entre in situ e AD e in situ e 

SA, e não ocorreu diferença entre AD e SA. Entre os agentes clareadores, houve 

diferença entre o controle e Beyond e entre o controle e o O-Boost, mas não foram 
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encontradas diferenças significativas entre o Beyond e o O-Boost. Quanto à 

microdureza e resistência à fratura, não foram observadas diferenças significativas. 

Os autores concluíram que agentes clareadores de alta concentração com pH baixo 

podem induzir a alterações morfológicas da superfície do esmalte em condições in 

vitro. A presença da saliva pode eliminar o efeito da desmineralização causada pelo 

baixo pH.   

Alexandrino et al. (2014) avaliaram os efeitos do peróxido de hidrogênio 35% 

com e sem cálcio, na superfície de esmalte dentes bovinos, por meio de 

microdureza Knoop, colorimetria e microscopia eletrônica de Varredura. Foram 

utilizados 15 incisivos bovinos seccionados com um disco diamantado dupla face 

com micromotor de baixa velocidade, sob refrigeração a água, obtendo-se assim 

fragmentos dentais (3mmx3mmx2mm). As superfícies de amostras foram 

planificadas com lixas d’água de granulação quatrocentos, seiscentos, mil e 

duzentos e dois mil. As 45 amostras foram divididas aleatoriamente nos seguintes 

grupos: 1- grupo controle (sem tratamento - controle negativo); 2- grupo PH 35% 

(controle positivo); e 3- grupo PH 35% com adição de 2% de cálcio. Os agentes 

clareadores foram utilizados de acordo com as recomendações dos fabricantes. O 

clareamento foi realizado em três sessões, com um intervalo de sete dias entre cada 

sessão. O Whiteness HP 35% foi aplicado três vezes durante 15min/sessão. O 

Whiteness HP Blue 35% foi aplicado durante 40min/sessão. As amostras foram 

armazenadas em saliva artificial a 37ºC entre as sessões. A microdureza foi 

mensurada antes e após os tratamentos clareadores. A avaliação de cor foi 

realizada antes e após cada uma das três sessões de clareamento, e os valores 

foram expressos nas coordenadas L*, a* e b* do sistema CIELab.  Para a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), algumas amostras de cada grupo foram 
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preparadas para a visualização. Os autores relataram que em relação aos valores 

de microdureza, o grupo tratado com HP Blue não apresentou diferença significativa 

entre os valores iniciais e finais. A média de Δa não foi estatisticamente significativa 

entre as leituras inicial e final. Os valores médios de ΔE, ΔL e Δb finais foram 

significativamente maiores do que os valores iniciais para os grupos HP e HP Blue. 

As fotomicrografias dos grupos não demonstraram alterações morfológicas na 

superfície de esmalte de todos os grupos. Os autores concluíram que a adição de 

2% de cálcio ao gel PH 35% foi capaz de prevenir alterações na microdureza e na 

morfologia do esmalte sem reduzir a eficácia do clareamento. 

Borges et al. (2015) avaliaram a alteração de cor e a microdureza do esmalte 

submetido a clareamento com géis de peróxido de hidrogênio com concentrações de 

20%, 25%, 30%, e 35%. Foram utilizadas cento e vinte amostras com 3mm de 

diâmetro e 2mm de espessura (1mm de esmalte e de 1mm da dentina), obtidas da 

superfície vestibular de incisivos bovinos. O esmalte e dentina foram planificados e 

polidos com lixas de carbeto de silício sequenciais (mil e duzentos, dois mil e 

quatrocentos e quatro mil de granulação), sob refrigeração com água. As amostras 

foram divididas aleatoriamente em seis grupos (n=20), de acordo com a 

concentração gel de peróxido de hidrogênio: grupo controle (mantidos em água 

destilada), espessante (gel sem peróxido), e géis com 20%, 25%, 30% e 35%. A cor 

de todas as amostras foi mensurada antes de cada tratamento utilizando um 

espectrofotômetro de reflectância. Os resultados da avaliação da cor foi quantificado 

em termos de valores L*, a*, b* das coordenadas estabelecidas pela Commission 

Internationale de l'Eclariage (CIE). A microdureza superficial inicial (KNH0) de todas 

as amostras foi obtida antes do clareamento. Os géis clareadores utilizados foram 

experimentais e manipulados nas concentrações de 20%, 25%, 30% e 35% e o pH 
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aferido foi de 6,07, 5,66, 5,71, 5,70, e 5,36 respectivamente. Uma camada de 1mm 

de gel de clareamento foi aplicada na superfície do esmalte de cada amostra 

durante dez minutos e repetida três vezes, totalizando trinta minutos de aplicação. 

Após a aplicação, as amostras foram lavadas com água deionizada e submetidas a 

uma avaliação imediata da microdureza (KNH1). Então as amostras foram 

armazenadas em saliva artificial, trocadas diariamente, durante sete dias. Após o 

período de armazenamento, novas medidas de microdureza (KNH7) e cor (L7* a7* 

b7*, para cálculo da ΔE, ΔL e Δb) foram realizadas. Os resultados mostraram que os 

valores de microdureza não apresentaram diferença entre os grupos, ou para o fator 

tempo ou para a interação dos fatores grupo x tempo. Já para a avaliação da cor, o 

grupo tratado com peróxido de hidrogênio 35% apresentou maiores valores de ΔE e 

Δb, quando comparado ao grupo tratado com peróxido de hidrogênio 20%. Os 

autores concluíram que a microdureza do esmalte não foi influenciada pelas 

diferentes concentrações de gel de peróxido de hidrogênio. O gel de peróxido de 

hidrogênio a 35% apresentou maior potencial de clareamento do que o gel de 

concentração 20%, sem intensificar os efeitos colaterais na superfície do esmalte. 

Mondelli et al. (2015) avaliaram os efeitos do clareamento com gel peróxido 

de hidrogênio (PH) em diferentes concentrações e tempos de aplicação, ativados ou 

não com fonte de luz LED/Laser, sobre a microdureza da superfície do esmalte 

bovino. Foram utilizados sessenta coroas de incisivos bovinos, embutidas em 

cilindros contendo resina acrílica, e suas faces vestibulares foram planificadas com 

lixas d’água com granulação de mil e duzentos, dois e quatrocentos e quatro mil e 

então polidas com feltro e pasta diamantada. As avaliações da microdureza Knoop 

da superfície foram realizadas em três tempos distintos: antes dos tratamentos 

(inicial), e após 24h e sete dias de tratamento. As amostras foram divididas em seis 
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grupos (n=10): G1- grupo controle, onde utilizaram glicerina em gel como tratamento 

(45min, duas aplicações com sete dias de intervalo); G2- PH 35% Whiteness HP 

Maxx (3x15min - duas aplicações com intervalo de uma semana); G3- PH 35% 

Whiteness HP Maxx (45min, aplicações com sete dias de intervalo); G4- PH 35% 

Lase Peroxide Sensy (30seg + ativação de LED/Laser por 2min, repetindo o 

protocolo mais duas vezes, num total de 7:30min no total); G5- PH 25% Lase 

Peroxide Sensy II ( mesmo protocolo que G4); e G6- PH 15% Lase Peroxide Light 

(mesmo protocolo que G4 e G5). Ao final do tratamento as amostras foram 

enxaguadas, polidas com discos de feltro e pasta para polimento, e em seguida, 

limpas e posteriormente submetidas a aplicação de um gel com 2% de fluoreto de 

sódio e 5% de nitrato de potássio, por 5min e então todas as amostras foram 

armazenadas em saliva artificial á 37±1ºC. Após 24h do clareamento, a microdureza 

diminuiu significativamente em todos os grupos quando comparados ao controle, 

sendo que G4 foi o que apresentou maior alteração. Porém, sete dias após o 

clareamento, os grupos experimentais não apresentaram diferenças significativas 

em comparação ao controle. Ocorreu um aumento nos valores da microdureza do 

G1, após ficarem imersos em saliva artificial por 24h, porém a microdureza voltou ao 

nível inicial após sete dias de imersão em saliva. O G6 foi o único grupo que não 

apresentou diferenças estatísticas 24h após o clareamento, entretanto foi o único 

grupo que teve aumento significativo da microdureza após sete dias de imersão em 

saliva. Os autores concluíram que todos os tratamentos, com exceção do gel PH 

15%, promoveu redução significativa nos valores da microdureza em comparação ao 

grupo controle. Após sete dias do final do clareamento e armazenados em saliva 

artificial, todos os grupos recuperaram os valores da microdureza superficial. 

Klaric et al. (2015) avaliaram os efeitos da concentração de peróxido, da 
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acidez de agentes clareadores e os efeitos das fontes de luz experimentais sobre a 

superfície do dente, bem como o potencial remineralizador da saliva artificial e do 

fosfato de cálcio amorfo (ACP). Foram utilizados 125 terceiros molares, os quais 

tiveram as coroas cortadas em quartos e incluídas em resina acrílica. As superfícies 

de esmalte das amostras foram polidas utilizando lixas de carbeto de silício de 

granulação 4000 refrigerada a água, e polidas com pó para micro-polimento de 

1,0µm, 0,3µm, e 0,05µm para expor uma área padronizada de 3x3mm. As amostras 

de dentina foram polidas no mesmo modo que as amostras de esmalte. Foram 

quinhentas amostras divididas em dois grupos principais (esmalte / dentina) e 25 

subgrupos (n=10), dependendo do tratamento proposto. A superfície das amostras 

foi clareada com peróxido de hidrogênio (PH) 25%, PH 38%, peróxido de carbamida 

(PC) 10%, PC 16% ou PC 30%, com duas aplicações do gel clareador durante 15 

minutos cada. O clareamento foi realizado de dois modos: gel clareador sem a 

ativação de luz ou com gel clareador ativado pelas fontes de luz - ZOOM2, LED405, 

OLED, e laser Femtosecond. Então, o gel de ACP foi aplicado à superfície da 

metade das amostras durante vinte minutos por dia durante 14 dias. Após cada 

aplicação do gel ACP os dentes foram embebidos em saliva artificial e armazenados 

a 37ºC, a fim de simular a condição bucal. A saliva artificial foi substituída 

diariamente. A outra metade das amostras permaneceu em água deionizada durante 

14 dias, também substituída diariamente. O pH do gel foi medido por meio de um 

pHâmetro calibrado. A microdureza foi avaliada pelo teste de Microdureza Vickers. 

Três espécimes de cada grupo foram selecionados e analisados usando EDS. As 

avaliações foram realizadas imediatamente antes e após o clareamento, e após a 

armazenagem por duas semanas em saliva artificial ou água deionizada. Os autores 

concluíram que a microdureza e a composição química dos tecidos dentais duros 
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foram afetados pela concentração do peróxido do agente clareador e pela sua 

acidez, enquanto fontes de luz apresentaram um efeito insignificante. O tratamento 

pós-clareamento com ACP e saliva artificial restaurou a microdureza e afetou 

positivamente as concentrações de Ca, F e P no esmalte e dentina. 
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3. PROPOSIÇÃO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a superfície do esmalte dental bovino 

antes e após o clareamento com peróxido de carbamida 20% e peróxido de 

hidrogênio 40%, com ou sem adição de cálcio (2000 ppm), por meio de análise de 

microdureza Knoop e rugosidade superficial. 
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4. MÉTODO 

 

 

4.1 Delineamento Experimental 

Fator em 
estudo 

Tratamento 
Clareador 

5 níveis 
Peróxido de Carbamida 20% 
Peróxido de Carbamida 20% + Ca 
Peróxido de Hidrogênio 40% 
Peróxido de Hidrogênio 40% + Ca 
Sem tratamento ( Controle) 

Unidade 
experimental 

Blocos de esmalte obtidos de incisivos bovinos 

Variáveis de 
resposta 

Análise de Microdureza Knoop (KHN) 
Análise de Rugosidade Superficial Média – Ra (µm) 

Figura 1 – Delineamento experimental 

 

4.2 Preparo das amostras 

Foram utilizados neste estudo sessenta incisivos bovinos, provenientes do 

mesmo lote de animais (Frigorífico Mondelli, Bauru, SP, Brasil) para uma 

padronização quanto ao tratamento dos mesmos e grau de calcificação de seus 

dentes, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade de 

Taubaté (protocolo 006/15). Os dentes foram imersos em solução de timol à 0,1% 

(Byofórmula Imp Exp, São José dos Campos, SP, Brasil) por 24 horas a temperatura 

ambiente para desinfecção prévia à sua limpeza.  

Após a desinfecção, os dentes foram limpos com solução de pedra 

pomes/água e escova Robinson (Microdont, São Paulo, SP, Brasil) utilizada em 

baixa rotação. (Fig 2) 
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Figura 2 – Dentes limpos com pedra pomes/água 

 

Os dentes foram lavados em água corrente e armazenados em água destilada 

tamponada, pH 7.0 (Byofórmula Imp Exp, São José dos Campos, SP, Brasil). 

Para a confecção dos blocos dentais, foram realizados dois cortes nos 

sentidos cérvico-incisal e mésio-distal utilizando-se um disco diamantado dupla face 

(Microdont, São Paulo, SP, Brasil) montado em peça reta em baixa rotação, obtendo-

se um bloco dental com dimensão de 5x5mm da região central da superfície 

vestibular da coroa, conferido com paquímetro digital (Digimess, São Paulo, SP, 

Brasil). Esses blocos foram avaliados visualmente, e os que apresentaram trincas ou 

defeitos na superfície de esmalte, foram descartados e substituídos. (Fig. 3A e 3B e 

3C) 
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Figura 3 – Confecção dos blocos dentais 
3a corte com disco dupla-face; 
3b bloco dental de 5x5mm; 
3c Paquímetro 

 

Após a secção, os blocos dentais foram incluídos individualmente em resina 

de poliestireno cristal (Valglass Comércio e Indústria Ltda, São José dos Campos, 

SP, Brasil) utilizando-se um molde circular de PVC de 20mm de diâmetro para 20mm 

de altura, deixando exposta a face de esmalte dental. 
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Figura 4 - Inclusão dos blocos dentais em resina de 
poliestireno cristal 

 

Então, a superfície de esmalte foi planificada e polida com lixas de carbeto de 

silício (3M ESPE, St Paul, MN, EUA) de granulações 320, 600, 1200, 2000 e 2500, 

montadas em Politriz com rotação de 200rpm por um minuto e meio, trinta segundos, 

trinta segundos, trinta segundos, trinta segundos respectivamente (Aropol E, Arotec, 

Cotia, SP, Brasil), sob constante refrigeração com água. Entre cada etapa de 

planificação e polimento, bem como ao final desta etapa, as amostras foram lavadas 

com água destilada em cuba ultrassônica por 480 segundos (Cristófoli, Campo 

Mourão, PR, Brasil) para remoção de quaisquer debris presentes na superfície do 

esmalte.  
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Figura 5a - Lixas de Carbeto de Silicio; 
5b - Politriz; 
5c - blocos lavados em cuba ultrassônica 

 

Em seguida, as amostras foram armazenadas durante duas semanas em 

saliva artificial (1,5mM Ca, 0,9mM P, 0,1 solução tampão de TRIS-

Hidroximetilaminometano, pH 7,0) (Byofórmula Imp Exp, São José dos Campos, SP, 

Brasil), trocada diariamente, com o intuito de estabilizar as trocas iônicas entre o 

dente e o meio, padronizando assim as condições minerais da superfície de esmalte 

das amostras antes do início do experimento.  
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Figura 6 - Armazenamento em Saliva Artificial 

 

As amostras foram distribuídas aleatoriamente em cinco grupos (n=12), de 

acordo com os tratamentos propostos (Figura 7):  

Grupos Tratamento Clareador Amostras (n) 

Grupo 1 Peróxido de Carbamida 20% 12 

Grupo 2 Peróxido de Carbamida 20% + Ca 12 

Grupo 3 Peróxido de Hidrogênio 40% 12 

Grupo 4 Peróxido de Hidrogênio 40% + Ca 12 

Grupo 5 Sem tratamento (saliva artificial) 12 

Figura 7 – Descrição dos grupos experimentais 
 

4.3 Tratamento clareador 

Os géis clareadores com cálcio em sua composição foram obtidos por meio 

de adição de 2000ppm de cloreto de cálcio (CaCl2)  na sua formulação original em 

uma farmácia de manipulação e sendo utilizados no dia seguinte a manipulação 



Método __________________________________________________________ 43 

(Byofórmula Imp Exp, São José dos Campos, SP, Brasil). O pH dos géis clareadores 

foi aferido antes e após a adição do cloreto de cálcio para se verificar qualquer 

alteração. 

 
Figura 8 - Géis Clareadores: 
8a PC20% sem e com adição de Ca+; 
8b PH40% com adição de Ca+; 
8c sem adição de Ca+ 

 

Nos grupos tratados com agente clareador a base de peróxido de carbamida 

20% com ou sem adição de cálcio (Opalescence PF, Ultradent Products Inc, South 

Jordan, UT, EUA), o gel foi aplicado (1mm de espessura) na superfície de esmalte e 

permaneceu em contato com o mesmo por 1 h em estufa a 37º C, de acordo com as 

recomendações do fabricante. As amostras foram inseridas em um aparato fechado 

contendo água para não sofrerem desidratação, porém sem contato com a 

superfície que contém o gel.  
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Figura 9: amostras de PC20% inseridas em aparato 
plástico 

 

Após o tempo determinado da aplicação, o gel clareador foi removido com 

auxílio de hastes flexíveis de algodão (Cotonete, Johnson&Johnson, São José dos 

Campos, SP, Brasil) e as amostras foram lavadas abundantemente em água 

corrente, secas com papel absorvente e ficaram armazenadas individualmente em 

recipientes contendo 10mL de saliva artificial e colocadas na estufa a uma 

temperatura de 37ºC±2, até a próxima sessão de clareamento. Foi realizada uma 

sessão de tratamento clareador por dia, durante 14 dias. 

Nos grupos tratados com agente clareador a base de peróxido de hidrogênio 

40% com ou sem adição de cálcio (Opalescence XtraBoost, Ultradent Products Inc, 

South Jordan, UT, EUA), foram realizadas duas sessões de tratamento com 

intervalo de sete dias entre cada sessão. Cada sessão consistiu de duas aplicações 
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do gel clareador (1mm de espessura), e em cada aplicação, o gel permaneceu na 

superfície de esmalte por vinte minutos, conforme a recomendação do fabricante.  

 
Figura 10 - Amostras com PH40% 

 

Após cada aplicação, o gel clareador foi removido com o auxílio de hastes 

flexíveis de algodão (Cotonete, Johnson&Johnson, São José dos Campos, SP, 

Brasil) e então as amostras foram lavadas abundantemente em água corrente e 

ficaram armazenados individualmente em recipientes contendo 10mL de saliva 

artificial  na estufa a uma temperatura de 37ºC ± 2, até a próxima sessão de 

clareamento. 

 
Figura 11a - Amostras inseridas em aparato plástico; 
11b - Armazenamento em estufa 37ºC 
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4.4 Microdureza Knoop  

 

Todas as amostras foram previamente submetidas ao ensaio de Microdureza 

Superficial Knoop (Microdurômetro Digital HMV-2T, Shimadzu, Tóquio, Japão), para 

seleção de amostras com microdureza superficial do esmalte aproximadamente 

iguais, para a distribuição dos grupos experimentais. O longo eixo da ponta do 

indentador ficou perpendicular à superfície do esmalte. Foram realizadas três 

indentações na parte central da superfície de esmalte, com espaçamento de 100µm 

entre elas, com carga de 50g por 15s prevenindo trincas durante o experimento. 

Durante a fase experimental foram realizadas duas leituras em tempos distintos: 

leitura inicial, previamente aos tratamentos, e uma leitura final após a realização dos 

tratamentos propostos. 

 
Figura 12 - Microdurometro Digital HMV2T - 
Shimadzo 
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4.5 Rugosidade superficial 

 

As amostras foram avaliadas por meio de um rugosímetro (Surftest SJ 301, 

Mitutoyo, Tóquio, Japão) da Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP. 

Foram realizadas três leituras no mesmo sentido, (esquerda para direita) porém com 

diferença no posicionamento de cada uma delas, sendo que a ponta de diamante de 

2µm percorreu toda a superfície da amostra passando pela sua região central. O 

parâmetro utilizado foi a rugosidade média (Ra), com “cutoff” de 0,25mm, e o valor 

atribuído a cada amostra foi a média aritmética das três leituras realizadas em cada 

avaliação: inicial (antes dos tratamentos) e final (após os tratamentos). 

 

Figura 13a - Leitura das amostras; 
13b - Rugosimetro Surftest SJ301 
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4.6 Análise exploratória dos dados 

 

Foi realizada a análise exploratória dos dados para determinação da 

normalidade dos resultados. A distribuição normal dos resultados implicou na análise 

de variância (ANOVA) e teste de Tukey (significância de 5%). 
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5. RESULTADOS 

 

 

Os dados foram tabulados e foi realizada a média aritmética das três leituras 

de todos os grupos estudados. Foi realizado o Teste de Shapiro-Wilk para se 

verificar a normalidade das amostras. Em seguida foi realizada Análise de Variância 

para medidas repetidas (α=0,05) e Teste de Tukey (α=0,05). Os resultados estão 

descritos na tabela abaixo. 

 

5.1 Microdureza Knoop 

Os resultados da análise da microdureza superficial (n =12) do esmalte estão 

apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 - Média (desvio padrão) da microdureza superficial do esmalte bovino 

Tratamentos 
Tempo 

Inicial (controle) 
Tempo 

Final (controle) 

 PC 20% 243,4333 aA 158,9667 bcB 

 PC 20% +Ca 243,0667 aA 176,0333 bB 

PH 40% 242,7333 aA 146,7633 cB 

PH 40% +Ca 243,8667 aA 168,3333 bcB 

 Saliva 242,5667 aA 243,6333 aA 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes apresentam diferenças significantes 
(p<0,001) para comparações dos tratamentos clareadores. Médias seguidas de letras 
minúsculas diferentes apresentam diferenças significantes (p<0,001) para comparações do 
tempo. Médias seguida de * indicam que houve diferença significante (p<0,001) entre os 
agentes clareadores  
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Para análise de Microdureza houve redução dos valores de microdureza com 

diferença estatística significativa entre os tempos iniciais e finais para todos os 

materiais testados, exceto para o grupo controle. O grupo clareado somente com 

PH40% apresentou os menores valores de microdureza superficial mas sem 

diferença do PH40%+Ca e PC20%. Os demais grupos apresentaram valores de 

microdureza similares entre si diferindo apenas do grupo controle. 

 

5.2 Rugosidade Superficial 

Tabela 2 - Média (desvio padrão) da rugosidade superficial do esmalte bovino 

Tratamentos 
Tempo 

Inicial (controle) 

Tempo Final 

(após clareamento) 

PC 20% 0,0632 aB 0,1228aA 

PC 20% +Ca 0,0635 aB 0,1004 aA 

PH 40% 0,0639 aB 0,1105aA 

PH 40% +Ca 0,0612 aB 0,1089aA 

Saliva 0,0613 aA 0,0602 bA 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes apresentam diferenças significantes 
(p<0,001) para comparações dos tratamentos clareadores. Médias seguidas de letras 
minúsculas diferentes apresentam diferenças significantes (p<0,001) para comparações do 
tempo. Médias seguida de * indicam que houve diferença significante (p<0,001) entre os 
agentes clareadores  

 

Para as análises de rugosidade superficial todos os grupos apresentaram 

aumento da rugosidade superficial nos tempos inicial e final, exceto o grupo controle 

(saliva artificial). Não houve diferença estatística significativa para todos os materiais 

testado, e todos os materiais diferiram do grupo controle após o tratamento. 
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6. DISCUSSÃO  

 

A Odontologia Estética tornou-se uma realidade hoje, e o clareamento dental 

é o tratamento mais utilizado com essa finalidade. Muitos estudos sugerem efeitos 

adversos nas estruturas dentais, esmalte e dentina, como a diminuição da 

resistência ao desgaste, aumento da rugosidade superficial, diminuição dos valores 

de microdureza e alterações morfológicas imediatamente após clareamento dental. 

(Pinto et al., 2004; Lewinstein et al., 2004; Basting et al., 2007), embora estes 

resultados ainda sejam conflitantes. 

A redução nos valores de microdureza do esmalte poderia indicar que a 

aplicação dos agentes clareadores promovem perda no conteúdo mineral, e esta 

perda está relacionada com a concentração do gel aplicado. Nosso estudo corrobora 

com esta hipótese, pois o grupo clareado com peróxido de hidrogênio 40% 

apresentou os menores valores de microdureza. Para os grupos clareados com 

peróxido carbamida 20% com e sem cálcio, e o grupo clareado com peróxido de 

hidrogênio 40% com cálcio, houve uma menor diminuição da valores de microdureza 

comparados ao grupo PH40% sem cálcio imerso apenas em saliva artificial (Klaric et 

al., 2015). A presença do cálcio na composição parece ter diminuído os efeitos do 

clareamento dental comparados ao grupo PH 40% sem cálcio (Manton et al., 2008; 

Borges et al., 2009; 2010; Abreu et al., 2011; Borges et al., 2012). 

Nosso resultado corrobora com alguns estudos anteriores que relatam que a 

adição de cálcio nos agentes clareadores em altas e baixas concentrações poderiam 

minimizar os possíveis efeitos no esmalte dental (Borges et al., 2009; 2010; Abreu et 

al., 2011; Borges et al., 2012). 



Discussão ________________________________________________________ 52 

Para os resultados de rugosidade superficial todos os grupos testados 

apresentaram aumento da rugosidade superficial, independente de adição ou não de 

cálcio. Apenas o grupo controle imerso em saliva artificial apresentou os mesmos 

valores de rugosidade após o clareamento. O processo de clareamento dental 

ocorre por meio de uma reação de oxidação do seu ingrediente ativo, peróxido de 

carbamida e ou hidrogênio, levando a liberação de oxigênio que consequentemente 

levam ao clareamento dental. Durante esse processo cadeias moleculares maiores 

são quebradas em menores e isso leva a várias trocas químicas acarretando um 

aumento da rugosidade superficial. Esse processo é temporário e pode ser revertido 

pela ação remineralizadora da saliva, não sendo portanto considerado um efeito 

deletério do esmalte. Nosso estudo corrobora com os resultados de Attia et al. 

(2015), porém essa condição é considerada reversível após os processos de 

remineralização. Os efeitos do cálcio favorecem o processo de remineralização 

diminuindo possíveis efeitos deletérios dos agentes clareadores.  
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8. CONCLUSÃO 

 

De acordo com a metodologia empregada neste estudo podemos concluir 

que: 

1. Todos os agentes clareadores estudados promoveram diminuição da 

microdureza Knoop do esmalte logo após o clareamento, entretanto a 

adição de cálcio promoveu menores alterações na microdureza;  

2. Todos os agentes clareadores estudados promoveram aumento da 

rugosidade superficial do esmalte logo após o clareamento. 

 

 



   54 

REFERÊNCIAS1 

 

1. Klaric E, Rakic M, Sever I, Milat O, Par M, Tarle Z. Enamel and Dentin 
Microhardness and chemical composition after experimental light-activated 
bleaching. Oper Dent 2015;40:1-10.  
 
2. Joiner A. Review of the effects of peroxide on enamel and dentine properties. J 
Dent 2007;35:889-96. 
 
3. Minoux M, Serfaty R. Vital tooth bleaching: biologic adverse effects-a review. 
Quintessence Int 2008;39:645-59. 
 
4. Buchalla W, Attin T. External bleaching therapy with activation by heat, light or 
laser-a systematic review. Dent Mater 2007;23:586-96. 
 
5. Haywood VB, Heymann HO. Nigthguard vital bleaching. Quintessence Int 
1989;20:173-6. 
 
6. Haywood VB, Houck VM, Heymann HO. Effects of various solutions on enamel 
surface texture and color. Quintessence Int 1991;22:775-82. 
 
7. Borges AB, Torres CRG, Souza PAB, Caneppele TMF, Santos LFTF, Magalhães 
AC. Bleaching gels containing calcium and fluoride: effect on enamel erosion  
susceptibility. Int J Dent 2012:1-6. 
 
8. Engle K, Hara AT, Matis B, Eckert GJ, Zero DT. Erosion and abrasion of enamel 
and dentin associated with at-Home bleaching: an in vitro study. J Am Dent Assoc 
2010;141:546-51. 
 
9. Lussi A, Schlueter N, Rakhmatullina E, Ganss C. Dental erosion-an overview with 
emphasis on chemical and histopathological aspects. Caries Res 2011;45:2-12. 
 
10. Chen HP, Chang CH, Liu JK, Chuang SF, Yang JY. Effect of fluoride containing 
bleaching agents on enamel surface properties. J Dent 2008;36:718-25. 
 
11. Paula S de S, Soares LE, do Espírito Santo AM, Martin AA, Cavalli V, Liporoni 
PC. FT-Raman and energy dispersive X-ray fluorescence spectrometric analyses of 
enamel submitted to 38% hydrogen peroxide bleaching, an acidic beverage, and 
simulated brushing. Photomed Laser Surg 2010;28:391-6. 
 
12. Cavalli V, Rodrigues LK, Paes-Leme AF, Brancalion ML, Arruda MA, Berger SB, 
Giannini M. Effects of bleaching agents containing fluoride and calcium on human 
enamel. Quintessence Int 2010;41:157-65. 
 
13. Cavalli V, Rodrigues LK, Paes-Leme AF, Soares LE, Martin AA, Berger SB, 
Giannini M. Effects of the addition of fluoride and calcium to low-concentrated 

                                                        
1 Referências elaboradas de acordo com modelo Vancouver 



Referências _______________________________________________________ 55 

carbamide peroxide agents on the enamel surface and subsurface. Photomed Laser 
Surg 2011;29:319-25. 
 
14. Borges BC, Borges JS, de Melo CD, Pinheiro IV, Santos AJ, Braz R, Montes MA. 
Efficacy of a novel at-home bleaching technique with carbamide peroxides modified 
by CPP-ACP and its effect on the microhardness of bleached enamel. Oper Dent 
2011;36:521-8.  
 
15. Anaraki SN, Shahabi S, Chiniforush N, Nokhbatolfoghahaei H, Assadian H, 
Yousefi B. Evaluation of the effects of conventional versus laser bleaching 
techniques on enamel microroughness. Lasers Med Sci 2015;30:1013-8. 
 
16. Attia ML, Cavalli V, Espírito Santo AM, Martin AA, D'Arce MB, Aguiar FH, 
Lovadino JR, Rego MA, Cavalcanti AN, Liporoni PC. Effects of bleaching agents 
combined with regular and whitening toothpastes on surface roughness and mineral 
content of enamel. Photomed Laser Surg 2015;33:378-83. 
 
17. Cadenaro M, Breschi L, Nucci C, Antoniolli F, Visintini E, Prati C, Matis BA, Di 
Lenarda R. Effect of two in-office whitening agents on the enamel surface in vivo: a 
morphological and non-contact profilometric study. Oper Dent 2008;33:127-34. 
 
18. Sa Y, Sun L, Wang Z, Ma X, Liang S, Xing W, Jiang T, Wang Y. Effects of two in-
office bleaching agents with different pH on the structure of human enamel: an in situ 
and in vitro study. Oper Dent 2013;38:100-10. 
 
19. Borges AB, Zanatta RF, Barros AC, Silva LC, Pucci CR, Torres CRG. Effect of 
hydrogen peroxide concentration on enamel color and microhardness. Oper Dent 
2015;40:96-101. 
 
20. Zeczkowski M, Tenuta LM, Ambrosano GM, Aguiar FH, Lima DA. Effect of 
different storage conditions on the physical properties of bleached enamel: An in vitro 
vs. in situ study. J Dent 2015;43:1154-61. 
 
21. Jiang T1, Ma X, Wang Z, Tong H, Hu J, Wang Y. Beneficial effects of 
hydroxyapatite on enamel subjected to 30% hydrogen peroxide. J Dent 2008;36:907-
14. 
 
22. Tschoppe P, Neumann K, Mueller J, Kielbassa AM. Effect of fluoridated 
bleaching gels on the remineralization of predemineralized bovine enamel in vitro. J 
Dent 2009;37:156-62. 
 
23. Pinto CF, Oliveira R, Cavalli V, Giannini M. Peroxide bleaching agent effects on 
enamel surface microhardness, roughness and morphology. Braz Oral Res 
2004;18:306-11. 
 
24. Basting RT, Rodrigues AL, Serra MC. Micromorphology and surface roughness 
of sound and demineralized enamel and dentin bleaching with a 10% carbamide 
peroxide bleaching agent. American Journal of Dentistry 2007;20:97-102. 
 



Referências _______________________________________________________ 56 

25. Lewinstein I, Fuhrer N, Churaru N, Cardash H. Effect of different peroxide 
bleaching regimens and subsequent fluoridation on the hardness of human enamel 
and dentin. Journal of Prosthetic Dentistry 2004;92:337-42.  
 
26. Manton DJ, Bhide R, Hopcraft MS, Reynolds EC. Effect of ozone and tooth 
mousse on the efficacy of peroxide bleaching. Aust Dent J 2008;53:128-32. 
 
27. Borges AB, Samezima LY, Fonseca LP, Yui KCK,  Borges ALS, Torres CRG. 
Influence of potentially remineralizing agents on bleached enamel microhardnees. 
Operative Dentistry 2009;34:593-7. 
 
28. Borges AB, Yui KCK, D’Avila TC, Takahashi CL, Torres CRG, Borges ALS. 
Influence of remineralizing gels on bleached enamel microhardness in different time 
intervals. Operative Dentistry 2010;35:180-6.  
 
29. Rodrigues JA, Oliveira JPF, Amaral CM. Effect of thickener agents on dental 
enamel microhardness submitted to at-home bleaching. Braz Oral Res 2007;21:170-
5. 
 
30. Abouassi T, Wolkewitz M, Hahn P. Effect of carbamide peroxide and hydrogen 
peroxide on enamel surface: an in vitro study. Clin Oral Invest 2011;15:673-80. 
 
31. Alexandrino L, Gomes Y, Alves E, Costi H, Rogez H, Silva C. Effects of a 
bleaching agent with calcium on bovine enamel. Eur J Dent 2014;8:320-5.  
 
32. Nascimento WC, Gomes YSBL, Alexandrino LD, Costi HT, Silva JO Jr, Silva CM. 
Influence of fluoride concentration and pH value of 35% hydrogen peroxide on the 
hardness, roughness and morphology of bovine enamel. J Contemp Dent Pract 
2014;15:392-8. 
 
33. Mondelli RFL, Gabriel TRG, Rizzante FAP, Magalhães AC, Bombonatti JFS, 
Ishikiriama SK. Do different bleaching protocols affect the enamel microhardness? 
Eur J Dent 2015;9:25-30. 
 
34. Dominguez JA, Bittencourt B, Michel M, Sabino N, Gomes JC, Gomes OM. 
Ultrastructural evaluation of enamel after dental bleaching associated with fluoride. 
Microsc Res Tech 2012;75:1093-8. 
 
35. Sasaki RT, Arcanjo AJ, Flório FM, Basting RT. Micromorphology and 
microhardness of enamel after treatment with home-use bleaching agents containing 
10% carbamide peroxide and 7.5% hydrogen peroxide. J Appl Oral Sci 2009;17:611-
6. 
 

 



57 

ANEXOS 

 

ANEXO A – Declaração de origem das amostras 
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