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Introdução
O clareamento dental está entre os tratamentos estéticos mais realizados pelos
cirurgiões-dentistas (KIMYAI; VALIZADEH, 2006). A técnica de clareamento caseiro,
muito utilizada, foi primeiramente descrita em 1989 pelo uso do gel de peróxido de
carbamida a 10% (HAYWOOD; HEYMAN, 1989). Outra modalidade é o clareamento
de consultório, que utiliza peróxido de hidrogênio em concentrações maiores. Seja
na técnica caseira ou de consultório, o princípio ativo é o peróxido de hidrogênio
(KIMYAI; COLAB., 2006), que no caso do clareamento caseiro, é produzido a partir
da decomposição do peróxido de carbamida em peróxido de hidrogênio e uréia.
Recomenda-se aguardar de 7 a 21 dias após o clareamento para que o
oxigênio residual seja removido pela saliva, que possui propriedades antioxidantes
(MACHADO et. al, 2007). Uma alternativa ao tempo de espera após o clareamento é
a aplicação de substâncias antioxidantes, com o objetivo de remover mais
rapidamente o oxigênio residual e permitir restaurar o dente com materiais
resinosos, recuperando a adesão do esmalte semelhantemente àquele que não
recebeu clareamento (COMLEKOGLU et al., 2010; KUNT et al., 2011). Uma destas
substâncias antioxidantes é o ascorbato de sódio, que mostrou resultados
promissores em estudos in vitro (KIMYAI; VALIZADEH, 2008; FREIRE et al., 2011),
in situ (MIRANDA et al., 2013) e clínico (GARCIA et al., 2012).
Alguns estudos avaliaram fórmulas em gel, variando o tempo de aplicação
(TABATABAEI et al., 2011) e concentração (DABAS; PATIL; UPPIN, 2011). Embora
o gel de ascorbato de sódio apresente um estabilidade química melhor do que a sua
solução (KIMYAI; VALIZADEH, 2006), a perda de sua atividade antioxidante ocorre.
A maioria dos estudos publicados avaliou o efeito do gel recém-preparado
sobre os tecidos dentais após clareamento, na maioria com peróxido de carbamida e
poucos com peróxido de hidrogênio. A durabilidade do gel, considerando a
estabilidade no armazenamento do produto, tem sido motivo de questionamentos
(KUNT et al., 2011; PARK et al., 2013). Existe um pedido de depósito de patente
sobre uma nova formulação de gel à base de ascorbato de sódio a 20% que mostrou
estabilidade química até então não relatada na literatura e recuperou a resistência
adesiva do esmalte submetido a clareamento com peróxido de hidrogênio a 37,5%
(MURAD C et al, 2015). Ainda não existem estudos sobre a ação desta nova fórmula
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de antioxidante após clareamento do esmalte com peróxido de carbamida em
diferentes concentrações, o que justifica a realização desta pesquisa.
Material e Métodos
As superfícies mesial e distal de 40 terceiros molares foram limpas e os dentes
divididos em 5 grupos (n=8): G1 Restaurado com H3PO4 35% + Single Bond
Universal + Filtek Z350XT (controle positivo), G2 clareado com peróxido de
carbamida 10%, imerso em saliva artificial por 14 dias e restaurado como G1; G3
clareado com peróxido de carbamida 20%, imerso em saliva artificial por 14 dias e
restaurado como G1; G4 Clareado como G2 + 60 min de gel de ascorbato de sódio
20% + restauração como G1; G5 Clareado como G3 + 60min gel de ascorbato de
sódio 20% + restauração como G1. A fotoativação foi realizada com aparelho RadiiCal LED (1200mW/cm²), as superfícies restauradas foram armazenadas em água
destilada (37ºC/24h), seccionadas para obter corpos-de-prova (cp) com área de
0,8mm². Os corpos de prova foram tracionados em máquina de ensaio universal
(Emic DL2000, 0,5mm/min) e os modos de fratura classificados em adesivo, coesivo
ou misto. Para análise estatística, o dente foi considerado unidade experimental e os
dados foram tratados por Análise de Variância de dois fatores e Teste de TuKey
(α=0.05).
Resultados e Discussão
Não houve diferença para o fator clareamento (p=0,6208) nem para o tipo se
antioxidante (p=0,2403). O Quadro 1 apresenta os resultados:
Quadro 1 – Médias (desvios-padrões) em MPa da resistência
adesiva para os grupos experimentais e porcentagem (%) de
fraturas mistas
Descrição

Média (desvio padrão)

(%) Fraturas mistas

G1

25,63 (4,75)

85

G2

24,88 (4,68)

78

G3

23,72 (5,13)

77,7

G4

24,57 (8,59)

82,5

G5

27,03 (6,44)

87

Fonte: Dados da pesquisa.

O peróxido de hidrogênio se dissocia e libera oxigênio e radicais livres de
hidrogênio, água e peridroxila, que decompõem as macromoléculas de carbono
pigmentadas em moléculas menores e incolores (BARCELLOS et al., 2010), mas
também inibem a polimerização de materiais resinosos (MACHADO et al., 2007) e
diminuem sua adesão ao esmalte recém-clareado. Por isso, recomenda-se aguardar
de 7 a 21 dias após o clareamento para que o oxigênio residual seja removido pela
saliva, um antioxidante natural (MACHADO et al., 2007). Os resultados desta
pesquisa concordaram com esta afirmativa, pois nos grupos clareados e
armazenados em saliva artificial mostraram adesão semelhante à do esmalte que
não foi clareado.
O uso do ascorbato de sódio como alternativa ao armazenamento em saliva
artificial foi verificado em estudos in vitro (KIMYAI; VALIZADEH, 2008; FREIRE et al.,
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2011), in situ (MIRANDA et al., 2013) e clínico (GARCIA et al., 2012a), com
resultados promissores. Embora o gel de ascorbato de sódio apresente estabilidade
química melhor do que a sua solução (KIMYAI; VALIZADEH, 2006), a perda de sua
atividade antioxidante ocorre. Neste estudo, uma nova formulação foi proposta e
testada, os resultados são promissores e sugerem que, neste momento, exista um
produto que possa ser vantajoso em diminuir o tempo de espera entre o término de
clareamento e a restauração final, pela aplicação deste antioxidante experimental
com nova formulação durante 60 segundos, pós clareamento com as substâncias
testadas.
Conclusão
A aplicação de gel de ascorbato de sódio a 20% após clareamento dental com
peróxido de carbamida 10% e 20% restabeleceu a resistência adesiva do esmalte.
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