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RESUMO 

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar, por meio de um ensaio clínico não randomizado, a 

efetividade de clareamento dental utilizando uma fonte luminosa de LED violeta. A 

sensibilidade dental durante o tratamento e o grau de satisfação dos pacientes também foram 

analisados. Para isso, selecionaram-se 60 pacientes, nos quais todos receberam o mesmo 

protocolo de clareamento dental. O clareamento foi realizado em ambas as arcadas com a 

aplicação da luz LED violeta (Whitening Plus, DMC). O dispositivo foi ativado durante 60s 

(A=60s), permanecendo desligado por um tempo de pausa de 30s (P=30s). A aplicação da luz 

foi realizada por 20 vezes de maneira que o tempo da luz totalizasse 20 min. e o tempo de pausa 

de 10 min. Foram realizadas três sessões clínicas com o mesmo protocolo clareador. Um 

espectrofotômetro (Easyshade, VITA) foi utilizado para a avaliação de cor e obtenção do ∆E, 

em 6 dentes anterossuperiores, no início do tratamento clareador, 72h após a 1ª sessão de 

tratamento clareador, 72h após a 2ª sessão, e 72h após a 3ª sessão. Todos os pacientes 

registraram, através de uma escala analógica visual, a percepção em relação à sensibilidade 

dental. A análise de variância (ANOVA) mostrou que houve diferença estatística significativa 

nos valores de ΔE entre os períodos de avaliação (p=0,000) e com o teste post hoc Bonferroni 

foi observado que os períodos de avaliação foram estatisticamente diferentes entre si. Foram 

registrados baixos níveis sensibilidade dental e o teste não-paramétrico Friedman, mostrou que 

não houve diferença estatística significativa entre os períodos de avaliação (p=0,353). 

Concluiu-se que a luz LED violeta promoveu o clareamento com pouca sensibilidade dental. 

   

Palavras-chave: Clareamento dental; Sensibilidade da Dentina; Fototerapia. 
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ABSTRACT 

 
 

The aim of this study was to evaluate, through a nonrandomized clinical trial, the 

effectiveness of tooth whitening using a violet LED light source. Dental sensitivity during 

treatment and the degree of patient satisfaction were also analyzed. For this, 60 patients were 

selected, all of whom received the same tooth whitening protocol. Whitening was performed in 

both arches with the application of violet LED light (Whitening Plus, DMC). The device was 

activated for 60s (A = 60s), remaining off for a 30s pause time (P = 30s). Light was applied 20 

times so that the light time was 20 min. and the break time of 10 min. Three clinical sessions 

were held with the same bleaching protocol. A spectrophotometer (Easyshade, VITA) was used 

to assess color and obtain the ∆E before bleaching treatment began, 72h after the 1st bleaching 

treatment session, 72h after the 2nd session, and 72h after the 3rd session. All patients recorded, 

through a visual analog scale, the perception regarding dental sensitivity. The analysis of 

variance (ANOVA) showed that there was a statistically significant difference in ΔE values 

between the evaluation periods (p = 0.000) and with the Bonferroni post hoc test it was observed 

that the evaluation periods were statistically different from each other. Low dental sensitivity 

levels were recorded and the non-parametric Friedman test showed no statistically significant 

difference between the evaluation periods (p = 0.353). It was concluded that the violet LED 

light promoted whitening with low dental sensitivity. 

 
 
 
Keywords: Tooth whitening; Dentin Sensitivity; Phototherapy. 
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE .................................................... 49 
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1 INTRODUÇÃO 

 Em geral, a insatisfação dos pacientes com a aparência do seu sorriso é influenciada 

principalmente pela cor dos dentes (SAMORODNITZKY-NAVEH et al., 2007). A cor dos 

dentes depende da composição dos tecidos dentais. Qualquer alteração ou transformação, 

química, mecânica ou biológica em um dos tecidos pode levar a uma alteração na cor. A relativa 

permeabilidade do esmalte, e a frequente presença de trincas e fissuras, pode ser um dos fatores 

que possibilitam a troca de fluidos bucais. Os pigmentos coloridos, contidos em bebidas e nos 

gêneros alimentícios, fixam aos tecidos orgânicos contidos nos locais interprismáticos e nas 

fissuras, por ligações químicas. A ligação desses pigmentos com os ions de cálcio formam 

novas moléculas que variam de tamanho e, em efeito óptico (TOUATI et al.; CARVALHO, 

2000).  

O clareamento dental é a escolha para o tratamento estético de dentes escurecidos e, 

quando administrado corretamente é seguro e conservador (KINH, 2007). Este procedimento 

pode ser definido como um tratamento que utiliza substâncias químicas capazes de se difundir 

através da superfície dental e liberar radicais livres, que oxidam os pigmentos orgânicos da 

estrutura dental, tornando a aparência mais branca (TORRES et al. 2009).  

O termo "Clareamento Dental" foi descrito pela primeira vez em 1861, pelo professor 

M'Quillen, do Colégio Dental da Filadélfia. No renomado periódico "The Dental Cosmos", foi 

apresentado um artigo que salientava a atenção que este tema havia sido ocupado na Convenção 

de New Haven. E foi, este professor, que preconizou a importância do conhecimento das 

características químicas das substâncias, citando como agentes clareadores o dióxido de enxofre 

e o licor de Labarraque (hipoclorito de sódio a 2,5%) (NOVAIS; TOLEDO, 2000). No ano de 

1887, ressaltou a característica de oxirredução dos agentes clareadores. Assim, as últimas 

décadas do século XIX foram muito produtivas no campo do clareamento dental, sendo que no 

início do século XX os agentes clareadores para dentes despolpados já estavam conhecidos e 

difundidos (NOVAIS; TOLEDO, 2000).  

Herman Prinz, em 1924, descreveu uma técnica de clareamento para dentes não vitais, 

na qual utiliza o perborato de sódio associado ao peróxido de hidrogênio 30% e calor. Já o 

clareamento de dentes vitalizados foi difundido a partir do trabalho de Ames, 1937, pelo uso de 
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uma técnica termocatalitica, com variações de fontes de calor associadas ou não à agentes 

abrasivos (NOVAIS; TOLEDO, 2000).  

Por muitos anos, o agente clareador mais utilizado foi o perborato de sódio. Entretanto, 

Bleckman e Cohen, em 1951, a partir de um trabalho pioneiro estudaram a ação do peróxido de 

de carbamida na limpeza e desinfecção dos canais radiculares. Afirmando que este produto 

além de limpar, promovia o clareamento dos dentes (NOVAIS; TOLEDO, 2000).  

Neste contexto, Heywood e Heymann, em 1989, apresentaram a técnica de clareamento 

dental com o uso do peróxido de carbamida 10%, sob a forma de gel, aplicado pelo paciente 

em casa. Foi neste momento que o clareamento de dentes vitalizados sofreu uma grande 

revolução (NOVAIS; TOLEDO, 2000). A partir daí muitos procedimentos surgiram para 

proporcionar conforto ao paciente e diminuir o tempo de aplicação do produto. O clareamento 

dental só é viável devido à característica fundamental da estrutura dental: a permeabilidade, que 

permite a difusão do oxigênio pelo esmalte e pela dentina para agir sobre as estruturas orgânicas 

do dente e, assim, promover o clareamento (MAIA et al, 2004).  

Segundo Pimenta e Pimenta (1998) em contato com saliva ou com os tecidos, as 

soluções de peróxido de carbamida decompõem-se em peróxido de hidrogênio e uréia. O 

peróxido de hidrogênio, que é considerado o agente ativo do processo clareador, é metabolizado 

por enzimas, como as peroxidases, as catalases e as hidroperoxidases e degrada-se em água e 

oxigênio. O oxigênio, um fraco radical livre, é instável e imediatamente procura algo disponível 

para reagir. Seu baixo peso molecular o permite transitar livremente pelos espaços aprismaticos, 

através do esmalte e da dentina. Reagindo com as grandes e longas cadeias de moléculas 

escurecidas. Dessa forma, a molécula escurecida torna-se dissociada em uma pequena e curta 

cadeia e de cor mais clara. Que cada vez menores, podem ao final do processo, ser total ou 

parcialmente eliminadas da estrutura dental por difusão (BARATIERI et al, 2001).  

De acordo com Soares et al (2004), o mecanismo de ação dos agentes clareadores é 

baseado, em sua grande maioria, na oxidação de moléculas causadoras da descoloração, que 

podem assim ser liberadas. Para que o clareamento seja efetivo, é necessário que haja a difusão 

do agente clareador pela estrutura dentária, que só é possível devido à alta permeabilidade da 

estrutura dentária e ao baixo peso molecular do peróxido de hidrogênio. As moléculas de 

oxigênio liberadas penetram na estrutura dental e, através da oxidação, promovem a abertura 

dos anéis de carbono dos pigmentos, que são convertidos em grupos hidroxilas, tipo álcool, que 
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se apresentam quimicamente mais claros e, por serem menores, são mais fáceis de serem 

eliminados da estrutura dental por difusão. 

Entretanto, quando o clareamento atinge o ponto de saturação, a estrutura dental não é 

mais clareada e passa a ocorrer  degradação da matriz orgânica do esmalte. Dessa forma, é 

importante estabelecer um limite final do tratamento clareador, para que o paciente não use o 

produto desnecessariamente (MAIA et al, 2004).  

Atualmente, existem dois tipos de técnicas de clareamento disponíveis, dentre elas o 

clareamento caseiro e o clareamento de consultório. Embora o clareamento caseiro seja o 

tratamento mais frequente para os dentes vitais, alguns pacientes não são colaboradores quanto 

ao uso da moldeira diariamente e por várias semanas. Para estes casos o clareamento no 

consultório pode produzir resultados mais satisfatórios (GALLAGHER et al. 2002; 

BERNARDON et al. 2010). 

 O clareamento de consultório é amplamente usado na prática odontológica. Para uso 

profissional utiliza-se alta concentração de peróxido de hidrogênio (35%) ou peróxido de 

carbamida (10% - 22%) (TREDWIN et al., 2006). Todas as concentrações atingem a mesma 

eficácia clareadora, no entanto, o número de aplicações é dependente dessa concentração. 

(SULIEMAN et al., 2004). 

Atualmente, os agentes clareadores podem ser divididos em 2 categorias diferentes: 

aqueles usados no consultório e aqueles que são auto administrados pelos pacientes sob 

supervisão do Cirurgião-Dentista. Dos agentes clareadores usados no consultório pode-se citar 

o peroxido de hidrogênio 30%-35% podendo também ser usados em dentes vitais e em dentes 

não vitais. Dentre os agentes clareadores caseiros ou auto administrados pelo paciente 

destacam-se o peroxido de hidrogênio 1,5% ou 3,0% e o peróxido de carbamida 10% ou 25% 

(NOVAIS; TOLEDO, 2000).  

As técnicas de clareamento para dentes vitais evoluíram, em relação ao tempo de 

aplicação do tratamento e, principalmente, em relação à aplicção de uma fonte ativadora, 

(calor/luz). Com o avanço tecnológico, surgiram técnicas de clareamento dental para facilitar o 

uso e melhorar o conforto, a segurança e diminuir o tempo na execução da técnica. Entre elas 

estão: o clareamento a laser de arsênio, o laser de diodo, o clareamento com LED's, o 

clareamento com luz de xenõnio (lâmpadas de plasma), o clareamento com luz do fotoativador 

e, mais recentemente, o sistema com luz violeta (ZANIN; BRUGNERA, 2004).  
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Inicialmente, a ativação do gel clareador era feita pela aplicação de uma fonte de calor, 

com espátulas aquecidas e lâmpadas de alta intensidade. No entanto, a alta penetração do 

peróxido de hidrogênio associada à elevação da temperatura, resultava no aumento da 

sensibilidade. Desde então, as técnicas têm buscado diminuir o calor e a sensibilidade durante 

o tratamento (ZANIN, 2005).  

O grande diferencial destas técnicas foi o laser de Argônio, aprovado em 1996, nos 

EUA, que modificou o conceito de que a ativação da reação de clareamento deve ser feita 

apenas por fontes térmicas. Esta técnica, com potência óptica de até 200mw, consegue ativar a 

reação do gel fotoquimicamente, pois sua estreita faixa de emissão de luz confere uma pureza 

espectral na faixa de 488nm, sem emissão de raios infravermelhos.  

O clareamento dental em consultório utiliza o peróxido de hidrogênio em altas 

concentrações, podendo variar entre 20% e 38%. Os tecidos moles são protegidos e o gel 

clareador é aplicado sobre a superfície dos dentes, por um curto período de tempo. Alguns 

estudos tem recomendado o uso de fontes auxiliares de luz para aumentar a temperatura do gel 

e com isso acelerar o processo clareador. As lâmpadas halógenas, os LEDs, os arcos de plasma 

e os lasers têm sido recomendados para acelerar a quebra do peróxido e, com isso, melhorar a 

eficácia do tratamento clareador. (KUGEL; FERREIRA, 2005). Entretanto, as publicações 

nesta área têm sido controversas. Diferentes conclusões sobre a eficácia destas fontes luminosas 

auxiliares no resultado do procedimento clareador são encontradas. (LUK; TAM; HUBERT, 

2004; HEIN et al., 2003; PAPATHANASIOU et al., 2002; TAVARES et al., 2003; 

DOSTALOVA et al., 2004).  

Alguns autores sugerem que a utilização de qualquer fonte luminosa não acelera ou 

aumenta a eficácia do tratamento clareador. (HEIN et al., 2003; PAPATHANASIOU et al., 

2002; BUCHALLA; ATTIN, 2007; MARSON et al., 2008). Entretanto, outros sugerem que 

uma combinação específica entre um agente clareador e uma fonte luminosa pode acelerar o 

processo clareador. (LUK; TAM; HUBERT, 2004; TAVARES et al., 2003). O resultado 

estético final pode ser o mesmo quando a luz não é utilizada e o gel clareador é aplicado por 

períodos mais longos. De acordo com Heymann (2005) o tempo de contato do agente clareador 

com a superfície dos dentes é um fator importante na eficácia de qualquer tratamento clareador.  

Além disso, dentre os efeitos adversos, o mais comum em dentes vitais é a presença de 

sensibilidade (TAVARES et al., 2003). Os episódios de dor são descritos durante o período 

ativo do tratamento clareador. Tal situação pode ser resultado do aumento da permeabilidade 
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do esmalte, e consequentemente, de uma possível passagem do peróxido à polpa (NOVAIS; 

TOLEDO, 2000). A sensibilidade resultante do clareamento também pode ser consequência da 

dinâmica dos fluidos dentinários, pois as moléculas de oxigênio liberadas pelo peróxido podem 

se difundir através do esmalte e da dentina e se acumular. Quando uma quantidade suficiente 

de solução clareadora ocupa o espaço intracoronário, a pressão pode ser transmitida aos 

nociceptores da polpa (ZANIN, 2005). Pesquisas já mostraram que a eficácia do agente 

clareador de consultório, associado com uma fonte luminosa, luz halógena, LED ou laser, não 

é acelerada. O mesmo resultado clareador é alcançado utilizando ou não uma fonte luminosa. 

(RIEHL, NUNES, 2009).  

O LED violeta (405–410nm) constitui um avanço nos procedimentos de clareamento 

dentário e pode ser usado com ou sem agente químico. Seu pequeno comprimento de onda e 

alta frequência de vibração interagem com moléculas de pigmento na dentina, pois o 

comprimento de onda coincide com o pico de absorbância dessas moléculas, dividindo-as 

seletivamente em moléculas menores. As moléculas são fotorreceptoras e, portanto, altamente 

reativas à luz (ZANIN, 2016; PANHOCA et al., 2017; PANHOCA et al., 2015). Essas 

moléculas são excitadas na presença de luz violeta, o que enfraquece suas ligações químicas, 

causando rupturas que resultam em uma estrutura mais branca. Devido à possibilidade de uso 

sem um gel clareador, a interação física entre a luz e a estrutura dental ocorre de forma isolada, 

menos invasiva, diminuindo assim o efeito colateral da sensibilidade. Permite o uso dessa 

técnica em pacientes que temem a mesma (PANHOCA et al., 2017).  

O LED violeta também pode ser usado para potencializar os resultados de um gel 

clareador em diferentes concentrações, como demonstrado por análise colorimétrica e 

espectrometria (Klaric et al. 2014). Além disso, o LED violeta está dentro da faixa 

espectrofotetromagnética capaz de interagir biologicamente sem causar danos moleculares. 

Neste contexto, esse trabalho tem como objetivo avaliar, por meio de um ensaio clínico 

não randomizado, a efetividade de clareamento dental, utilizando exclusivamente uma fonte 

luminosa de LED violeta. 

 

 



20 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar, por meio de um ensaio clínico não randomizado, a efetividade do clareamento 

dental utilizando uma fonte luminosa de LED violeta. 

2.2 Objetivos Específicos 

•   Comparar o grau de alteração de cor proporcionada pela fonte luminosa de LED violeta 

antes e após o tratamento clareador. 

• Avaliar o grau de sensibilidade dental durante e após o tratamento clareador. 

• Avaliar o grau de satisfação dos pacientes em relação ao tratamento. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Materiais 

Os seguintes materiais foram utilizados no estudo conforme disposto na Tabela 1: 

 

Tabela 1- Materiais, fabricantes, composição e número de lote utilizados no estudo. 

Produto Marca Comercial Composição Lote 

 

 

Luz LED violeta 

Whitening Plus (DMC 

Importação e Exportação de 

Equipamentos LTDA - São 

Carlos - SP – Brasil) 

6 LEDS azuis (450 nm), 

6 LEDS Violetas (405 

nm) e 3 diodos de Luz 

laser infravermelhos 

(808nm). 

 

Registro ANVISA: 
80030810159 

0554/2018 

Afastador labial Arcflex, FGM, Joinville, 

SC, Brasil. 

 00456/2018 

Espectrofotômetro Easyshade – Vita, 

Zahnfabrik, Alemanha. 

 15003/0919 

 

2.2 Métodos 

 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEPSH), da Universidade Federal de Santa Catarina, sob o parecer de número 

3.221.777. Os voluntários foram esclarecidos sobre os motivos da realização da pesquisa, bem 

como os riscos, benefícios, vantagens e desvantagens. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foi entregue aos pacientes (APÊNDICE A), os quais assinaram o termo, 

antes de participar da pesquisa. 

 

2.2.1 Seleções de pacientes 

    

 Foram selecionados 60 pacientes para pesquisa, residentes de Florianópolis e com 

disponibilidade para participar do tratamento. Os pacientes passaram por uma triagem que foi 
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realizada na clínica de Pós-Graduação, do Departamento de Odontologia, da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). Para a seleção dos pacientes foram determinados critérios 

de inclusão e exclusão (QUADRO 1 e 2).  

 

Quadro 1 – Critérios de inclusão dos pacientes. 

5.2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

- Concordar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

- Não participar de outro estudo clínico durante o decorrer do projeto; 

- Pacientes com idade entre 18 e 40 anos; 

- Não fumantes; 

- Dentes com vitalidade pulpar; 

- Não relatar sensibilidade dental; 

- Apresentar pelo menos 2 dentes com cor A1 ou mais saturados, mensurados com o auxílio 

do espectrofotômetro. 

 

Quadro 2 – Critérios de exclusão dos pacientes. 

5.2.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

- Grávidas e/ou em aleitamento materno; 

- Presença de restaurações nos dentes anteriores; 

- Clareamento dental realizado anteriormente ao estudo; 

- Presença de sensibilidade dentária; 

- Fumantes; 

- Tratamento periodontal simultâneo ou previsto; 

- Uso de solução de clorexidina; 

- Presença de descoloração por tetraciclina ou fluorose; 

- Tratamento ortodôntico em andamento; 

- Presença de lesões cariosas; 

- Presença de recessão gengival; 

- Presença de implantes dentários;  

- Presença de tratamento endodôntico nos dentes anteriores superiores; 

- Bruxismo. 
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 2.2.2 Desistência ou insucesso do tratamento 

 Para os pacientes que optaram por desistir do tratamento e para os que ao final não 

observaram resultados significativos sobre a efetividade clareadora, foi realizado o clareamento 

caseiro supervisionado, com a utilização de peróxido de carbamida a 10% e moldeiras de 

acetado. 

 

 2.2.3 Sem randomização para o estudo 

 

 Para a avaliação clareadora foi realizado, em todos os pacientes, o mesmo protocolo de 

aplicação. Os pacientes que preencheram os critérios de inclusão foram inseridos na pesquisa. 

Não houve necessidade de randomização do estudo, uma vez que a avaliação foi com o mesmo 

protocolo clareador em todos pacientes e o objetivo da pesquisa é realizar uma avaliação 

objetiva de cor com a aplicação da fonte luminosa. Os procedimentos foram realizados ao 

mesmo tempo nas arcadas superior e inferior.  

 

2.2.4 Exame clínico e radiográfico 

 

Em todos os pacientes foi realizada anamnese detalhada, exame clínico qualificado e 

exames radiográficos periapicais de canino a canino, nas arcadas superior e inferior. 

 

2.2.5 Adequação do meio bucal 

 

 Todos os pacientes receberam a adequação do meio oral por meio de raspagem 

supragengival e subgengival, com curetas Gracey (Hu-Friedy, Chicago, Illinois, EUA) para 

remoção de cálculos dentais e após, profilaxia com pedra pomes e pasta profilática (Pert-X, 

SSWhite Duflex, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) utilizando taça de borracha e escova Robson, para 

remoção de placa bacteriana e manchas extrínsecas superficiais. Foi realizada a orientação de 

higiene oral no início e ao longo de todo o tratamento. 

 

2.2.6 Protocolo para o clareamento dental  
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Todos os atendimentos foram realizados por um único operador, na Clínica de Pós-

Graduação de Odontologia, da UFSC. Nos 60 pacientes foram realizadas 3 sessões de 

clareamento, ao mesmo tempo nas arcadas superior e inferior, com intervalo de 7 dias entre 

elas, exclusivamente com a luz LED violeta (Whitening Plus, DMC, São Carlos, SP, Brasil). O 

protocolo clareador foi baseado nas recomendações do fabricante da fonte de luz LED violeta 

(DMC, São Carlos, SP, Brasil), a saber: 

1. Proteção individual do profissional com gorro, óculos de proteção, máscaras, luvas e 

avental. Para o paciente foi utilizada óculos de proteção com lente cor laranja escura e babador; 

2. Profilaxia com taça de borracha e água para remoção do biofilme dental; 

3. Registro da cor inicial dos dentes pelo uso do espectrofotômetro (Easy Shade Advance 

4.0, Vita Wilcos, Alemanha); 

4. Lubrificação dos lábios com vaselina e colocação do afastador labial (Arcflex, FGM, 

Brasil); 

5. Colocação de rolos de algodão umedecidos para manter úmido os tecidos moles e os 

dentes; 

6. Posicionamento da luz LED violeta (Whitening Plus, DMC, São Carlos, SP, Brasil) 

[Figura 1] em ambas as arcadas, mantendo a ponta ativa do aparelho LED a aproximadamente 

5 mm da superfície dental. Após, o dispositivo era ativado durante 60s (A=60s), permanecendo 

desligado por um tempo de pausa de 30s (P=30s); 

7. A luz para ser bem distribuída e absorvida foi posicionada de maneira a incidir em um 

ângulo de 90o com a superfície dental, de maneira a incidir sobre as duas arcadas 

simultaneamente; 

8. A aplicação da luz foi realizada por 20 vezes de maneira que o tempo de entrega da luz 

totalizasse 20 min. e o tempo de pausa de 10 min. Assim, o tempo total da sessão clínica de 30 

min.; 

9. Após o tempo das irradiações os roletes de algodão e o afastador labial foram removidos. 

10. Entrega do questionário para avaliação de sensibilidade dental. 

 

 Após a aplicação 3 sessões para cada paciente, os dados foram coletados. 
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 Antes da mensuração com o espectrofotômetro foi realizada uma moldagem entre os 

dentes 13 ao 23, de cada paciente, com uma pasta densa de silicone de adição (Virtual Putty 

Regular, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) para a confecção de uma guia. Na superfície 

externa vestibular no terço médio, foram criados orifícios de cada dente, compatíveis com o 

tamanho da ponta ativa do espectrofotômetro (de 3mm de diâmetro) a fim de padronizar o local 

da mensuração de cor. Apenas seis dentes foram avaliados pelo pesquisador.   

Os dados  relativos à cor e as variáveis L* a* e b* foram registrados na ficha de avaliação clínica 

 

Figura 5 – Espectrofotômetro (Easyshade – VITA) 

 

Foto: Renata M. Vascconselhos 
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Figura 9 – Representação do sistema de cor CIE L*a*b*. 

 

 

2.2.8 Avaliação da sensibilidade 

 

 Após cada sessão de clareamento os pacientes registraram a sua percepção em relação 

à sensibilidade dental, em um questionário em forma de tabela (Apêndice E – Avaliação da 

sensibilidade), utilizando como referência a escala VAS (Visual Analog Scale - Escala 

Analógica Visual) a qual varia entre 0 (sem qualquer desconforto) até 10 (extremamente 

desagradável ou desconfortável) como mostra a Figura 1. 
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Figura 10 – Escala Visual Analógica (VAS) 

 
 

2.2.9 Avaliação do grau de satisfação do paciente 

 

 Após 72h da 3ª sessão de clareamento, os pacientes responderam ao questionário 

objetivo em relação ao grau de satisfação com o tratamento. Eles deveriam escolher uma 

alternativa entre as três de acordo com a sua percepção do tratamento clareador realizado. 

 

Tabela 2 - Questionário em relação ao grau de satisfação do paciente 

Paciente Sem Diferença Diferença Pouco Perceptível Diferença Muito Perceptível 
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3 RESULTADOS 

Para observar as diferenças entre as médias dos períodos de avaliação da cor (T2 – 72h 

após a 1ª sessão; T3 - 72h após a 2ª sessão; T4 – 72h após a 3ª sessão;), para o parâmetro ΔE, 

foi conduzida a análise por meio do teste Análise de Variância de medidas repetidas (one-way 

repeated measures - ANOVA). O teste de esfericidade de Mauchly foi rejeitado (p=0,000) e 

corrigido por Greenhouse-Geisser (ε = 0,556). Como o teste ANOVA não indica onde estão 

localizadas as diferenças estatísticas utilizou-se o teste post hoc de Bonferroni para identificar 

quais médias diferem entre si. Os dados relacionados com a sensibilidade dental foram 

analisados para determinar as diferenças entre os períodos de avaliação (T2; T3 e T4) por meio 

do teste não-paramétrico de Friedman. O nível de significância adotado nas análises foi de 5% 

(p ≤ 0,05). A análise foi realizada com auxílio dos programas Microsoft Excel 2019 (Microsoft 

Office system for Mac 2019) e SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago, Il, EUA). 

 

3.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

DIFERENÇA DE COR (ΔE) 

A estatística descritiva da dispersão dos valores de ΔE está disposta na Tabela 1.  

 

Tabela 3. Médias Aritméticas, Desvios-Padrão, valores mínimo e máximo obtidos dos valores de ΔE dos grupos avaliados. 

Período de avaliação 
Média 

Desvio-  
padrão 

Mínimo Máximo 

T2 7,00 0,41 6,01 7,95 

T3 7,36 0,45 6,47 8,55 

T4 8,06 0,40 6,91 8,72 
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SENSIBILIDADE DENTAL 

 

A estatística descritiva da dispersão dos escores de sensibilidade dental está disposta na 

Tabela 3. Observou-se, após o teste não-paramétrico Friedman, que não houve diferença 

estatística significativa na sensibilidade dental entre os períodos de avaliação (p=0,353) (Tabela 

4). 

Tabela 5. Distribuição e frequência (%) da sensibilidade mensurada por escala VAS para cada período de avaliação. 
 

 
Tabela 6. Médias e desvio-padrão (DP) da sensibilidade mensurada por escala VAS para cada período de avaliação. 

 

Sensibilidade 
T2 T3 T4 

0 49 (81,7%) 48 (80%) 54 (90%) 

1 3 (5,0%) 3 (5,0%) 3 (5,0%) 

2 2 (3,3%) 3 (5,0%) 3 (5,0%) 

3 3 (5,0%) 1 (1,7%) — 

4 2 (3,3%) 3 (5,0%) — 

5 1 (1,7%) 2 (3,3%) — 

6 — — — 

7 — — — 

8 — — — 

9 — — — 

10 — — — 

 

Período de avaliação 
n Média (± DP) 

T2 60 0,48 (±1,17) a 

T3 60 0,57 (±1,32) a 

T4 60 0,15 (±0,48) a 

Notas: letras minúsculas iguais significam que não há diferença estatística (p>0,05) 
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ANÁLISE DE SATISFAÇÃO COM O TRATAMENTO 

 

A análise da satisfação foi realizada através da observação do questionário objetivo 

entregue aos pacientes 72h após a 3ª sessão do tratamento clareador. No questionário, os 

pacientes escolheram uma das alternativas, dentre as três da sua satisfação em relação ao 

tratamento clareador realizado. 

Dos 60 pacientes que realizaram o estudo, todos responderam o questionário, o 

resultado está disposto na tabela 7. 

 

Tabela 7. Distribuição e frequência (%) da do grau de satisfação com o tratamento 

 

 

 Figura 13. Gráfico dos resultados obtidos do questionário do grau de satisfação com o tratamento. 
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4 DISCUSSÃO  

Apesar do clareamento dental ser um procedimento amplamente utilizado entre os     

Cirurgiões-Dentistas, novos produtos e técnicas surgem a cada dia no mercado, o que torna as 

investigações científicas importantes afim de avaliar a viabilidade dos mesmas. Dessa forma, 

para avaliar a efetividade clareadora e a sensibilidade dental por meio da aplicação de uma luz 

LED violeta, esta avaliação envolveu 60 pacientes, onde foram realizadas 3 sessões clínicas.    

Durante a etapa de triagem, foram realizadas radiografias periapicais dos dentes 

anteriores de todos os pacientes, uma vez que estas estão indicadas previamente aos 

procedimentos clareadores, afim de identificar lesões cariosas, avaliar a presença de 

reabsorções radiculares externas ou internas, as quais na maioria dos casos não apresentam 

sinais clínicos e, o exame radiográfico é o meio mais utilizado para o diagnóstico (CAMARGO 

et al., 2008).  

Um método objetivo foi escolhido para a mensuração de cor, por meio da 

espectrofotometria, visto que a avaliação por meios visuais como, o uso de escalas de cor e de 

fotografias podem levar a vieses, devido à presença de muitas variáveis e sem parâmetros 

definidos para uma avaliação adequada da mudança de coloração dental (JOINER, 2004). A 

avaliação com a escala de cor, quando comparada com o espectrofotômetro, se mostra menos 

capaz de detectar diferenças entre a cor dos dentes. A literatura demostrou que, com a análise 

instrumental, há concordância de 83,3% entre os avaliadores, enquanto, com a análise clínica 

que utiliza a escala de cor, observou-se 46,6%. Portanto, com base nos resultados da literatura 

(PAUL et al., 2002), pode-se afirmar que a análise de cor com a utilização do espectrofotômetro 

apresenta mais acurácia e reprodutibilidade quando comparada à avaliação visual. 

 Há vários métodos para analisar as mudanças cromáticas (GUAN, LATH, E LILLEY, 

2005; TSUBURA, 2010; MATIS et al., 2007; BIDRA e URIBE, 2011; WETTER et al., 2004; 

WETTER et al., 2004). Entretanto, na metodologia da Comissão Internacional de Iluminação 

(Commission Internationale De L’Eclairage - CIL), o sistema CIELAB (L*, a*, b*) é um dos 

métodos de análise de cor mais usados, e é o mais comumente utilizado em estudos que 

analisam a eficácia do clareamento dental (KWON, OYOYO, & LI, 2013; SOARES et al., 

2014; WETTER et al., 2004; MARSON et al., 2008), pois apresenta como vantagem a 

padronização dos dados, uma vez que os quantifica em valores números. C que se dá por três 

coordenadas para definir a cor: L* (luminosidade), a* (vermelho- verde) e b* (amarelo- azul). 



38 

 

 

Neste trabalho o instrumento de espectrofotometria utilizado para a avaliação de cor foi o VITA 

Easyshade (Zahnfabrik, Alemanha). O mesmo aparelho foi utilizado em um estudo in vitro feito 

por Kim-Pusateri et al. (2009) o qual avaliou a confiabilidade e a precisão de instrumentos 

eletrônicos na mensuração de cores, e entre os instrumentos avaliados, o VITA Easyshade 

apresentou 96,4% de confiabilidade e 92,6% de precisão.  

No momento que ocorre o clareamento há uma redução do amarelo (*b), aumento da 

luminosidade (L) e redução do vermelho (*a) (Commission Internationale De L’Eclairage). Os 

valores de ∆E entre 1,0 e 3,7 são considerados visualmente detectáveis para a mudança de cor. 

No presente estudo observou-se diferença estatística significativa nos valores de ΔE 

entre os períodos de avaliação, e a análise mostrou entre os tempos após a 1ª e 3º sessões, 

mostrou uma diferença na média ∆E = 1,06, entre os períodos T2 e T4.  Os valores foram 

obtidos por uma média obtida pela soma dos 6 dentes avaliados. Porém, se os valores de ∆E 

forem analisados individualmente para cada elemento dental, provavelmente uma diferença 

expressiva na análise será observada, visto que os caninos obtiveram menores valores de 

alteração de cor em comparação com os incisivos. Este fato ocorreu, provavelmente, por se 

tratar de um estudo realizado exclusivamente com a utilização da luz LED e, por ocorrer uma 

menor incidência do feixe luminoso dependendo da posição dos elementos dentais, que é maior 

na região posterior do arco. Logo, os incisivos, principalmente os incisivos centrais, absorvem 

um maior grau de luminosidade. 

Neste contexto, o uso exclusivo da luz LED violeta para o clareamento dental apresentou 

resultados pouco visíveis clinicamente e inferiores aos obtidos em outros estudos, nos quais foi 

realizada a associação com o gel clareador. Entretanto, estes eram estudos laboratoriais e foram 

executados em dentes bovinos (GALLINARI et al. 2018, PANHOCA.) e dentes humanos 

(LAGO et al., 2017) apesar de terem utilizado a mesma metodologia para a avaliação de cor. 

A mudança de cor proporcionada pela luz LED violeta, provavelmente ocorreu devido 

à quebra de moléculas de pigmento. Segundo Zanin (2016), as moléculas de pigmento da 

estrutura dental são fotorreceptoras e, portanto, altamente reativas à luz (ZANIN, 2016). 

Comprimentos de onda de luz violeta (405-410nm) coincidem com o pico de absorção das 

moléculas de pigmento presentes nas estruturas dentais, o que pode resultar na decomposição 

em compostos menores e incolores (ZANIN, 2016). 

Estudos in vivo como os de split mouth onde a partir de um delineamento, os quadrantes 

direitos e esquerdos são clareados simultaneamente por diferentes técnicas, produtos e 
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protocolos, apresentam como vantagem a possibilidade de avaliação e comparação de dados no 

mesmo paciente (MATIS et al., 2009). Isso reduz a influência das variáveis relacionadas às 

características intrínsecas dos dentes e aos hábitos do paciente, os quais podem interferir no 

tratamento clareador (AL SHETHRI et al., 2003). BARTHOLO (2018) em um estudo clínico 

realizado com essa metodologia, observou diferença significativa nos valores de ∆E entre os 

grupos avaliados. Demonstrou-se que somente aplicação da luz LED violeta resultou em 

menores valores em comparação com o grupo que recebeu a associação do peróxido de 

hidrogênio e LED. 

Por outro lado, alguns trabalhos optaram por realizar como metodologia a avaliação do 

clareamento dental com luz LED violeta associado ao gel clareador (BARTHOLO, 2018; 

GALLINARI et al., 2019; SANTOS et al., 2017). O estudo de BARTHOLO (2008) também 

relatou baixa incidência de sensibilidade dental no ensaio clínico onde foram avaliados 10 

pacientes pelo estudo split mouth, com scores por hemi-arcadas. Entretanto, neste estudo o 

objetivo foi avaliar a eficácia da luz LED violeta, afim de evitar vieses nos resultados pela 

associação com outros produtos. 

            Esta nova tecnologia apareceu no âmbito odontológico, como uma alternativa 

promissora capaz de apresentar resultados satisfatórios sem a aplicação de peróxidos, devido 

as suas propriedades físicas capazes de quebrar as moléculas cromóforas em moléculas 

menores, atingindo alterações de cor clinicamente perceptíveis. (PANHOCA, 2017; LAGO et 

al., 2017; ZANIN, 2016; GALLINARI ET AL., 2018). A luz violeta empregada na técnica de 

clareamento dental sem necessitar do gel clareador tem a vantagem de não causar 

desmineralização no esmalte dental, além de que, se for usada de modo fracionado e com 

intervalos de tempo previamente estabelecidos, sem aplicação contínua, reduz a produção de 

calor, o que torna o procedimento com menor risco de sensibilidade dental (PANHOCA, 2017). 

Todavia, ressalta-se que a técnica demanda muito tempo de consultório devido ao número maior 

de consultas clínicas para atingir um efeito satisfatório, aumentando o seu custo operacional. 

No presente estudo observou-se baixos scores para a sensibilidade dental, os quais não 

ultrapassaram a metade da escala visual da análise, corroborando com os achados na literatura 

com metodologia similar (BARTHOLO, 2018; GALLINARI et al., 2019; SANTOS et al., 

2017). Estes estudos mostraram como resultado em seus casos clínicos que o clareamento dental 
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realizado exclusivamente com a aplicação da luz LED violeta não apresentou sensibilidade 

dental como efeito colateral. 

Assim como no presente trabalho, outros estudos de clareamento em consultório, 

utilizando diferentes metodologias, mostraram que única sessão de clareamento não é suficiente 

para se obter de um ótimo resultado ou para atingir a satisfação do paciente com o tratamento 

(AL SHETRI et al., 2003). Isso mostra que múltiplas consultas são necessárias para se obter 

resultados mais satisfatórios. De acordo com os dados obtidos, em relação ao grau de satisfação 

dos pacientes, pode-se constatar que apenas 6,66% (n=4) dos pacientes tratados responderam 

que o procedimento apresentou diferença muito perceptível. Todavia, 51,66% (n=31) dos 

pacientes afirmaram haver diferença pouco perceptível e, 41,66% (n=25) destes assinalou que 

não houve diferença perceptível. 

Nesta pesquisa, foram realizadas 3 sessões clínicas de clareamento com intervalo de 1 

semana entre elas para cada paciente, sendo que, em clareamentos de consultório, utilizando 

gel de peróxido de hidrogênio a 35%, até 4 consultas são indicadas para a obtenção de um efeito 

clareador satisfatório (HAYWOOD et al., 1994). Possivelmente, mais sessões clínicas 

realizadas de clareamento com luz LED violeta trariam resultados mais satisfatórios aos 

pacientes, visto que houve diferença significativa dos valores de ΔE entre os períodos 

analisados. 

Em 2018, Gallinari et al., conduziram uma análise in vitro da alteração cromática pela 

luz LED violeta usada isoladamente ou em conjunto com géis clareadores de diferentes 

concentrações. Os resultados obtidos praticamente rejeitaram a possibilidade de substituição do 

tratamento tradicional à base de peróxido pelo uso isolado do LED violeta. No entanto, sob 

condições experimentais específicas, verificou-se que o uso de LED violeta pode ser vantajoso, 

especialmente quando usado em conjunto com peróxidos em concentrações menores do que 

17,5%. Isto pode fazer parte do início da evolução no tratamento clareador, se resultados 

estéticos significativos puderem ser alcançados com o uso de menor concentração de gel 

clareador e, consequentemente, causar menor oxidação.  

Compreendendo a química envolvida no clareamento dental, mostrou-se que o aumento 

na temperatura do gel clareador em contato com a superfície dental pode catalisar a reação e, 

com isso, favorecer o processo clareador, porém, este fato não é relatado pela literatura. Em 

uma revisão sistemática, Buchalla e Attin (2007) concluíram que é discutível como a ativação 

do gel clareador resulta no clareamento dental. Além disso, ressaltaram que o calor e a ativação 
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por fontes luminosas podem causar aumento da temperatura intrapulpar (CARRASCO et al., 

2008), com consequente inflamação do tecido pulpar. Portanto, estes procedimentos devem ser 

criticamente avaliados e as implicações físicas e físico-patológicas envolvidas no processo 

precisam ser cautelosas. 

Neste estudo, o aumento da temperatura foi relatado pelos pacientes. Progressivamente, 

nas sessões de clareamento dental, as aplicações eram interrompidas com a retirada da fonte 

luminosa de LED violeta, por dois minutos até cessar a elevação da temperatura informada pelo 

paciente. Por isso, outras metodologias, com maior quantidade de sessões clínicas ou maior 

tempo de exposição dos tecidos dentais a fonte luminosa LED violeta precisam ser investigadas. 

Até o momento foram encontradas na literatura poucas publicações com metodologias 

similares. Como a luz LED violeta se apresenta como uma nova possibilidade para o 

clareamento dental, mais estudos clínicos são necessários afim de avaliar a efetividade, a 

segurança, as complicações e a estabilidade de cor ao longo do tempo, principalmente se 

comparadas às metodologias de clareamento utilizadas rotineiramente.  
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5 CONCLUSÃO  

  

 De acordo com este estudo clínico não randomizado concluiu-se que a luz led violeta 

promoveu clareamento dos dentes com pouca sensibilidade dental. 
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE 

 

Participante:_______________________________________________ 

 

 

 VAS – Escala de dor 

 

1ª Sessão de clareamento. Pontuação: ________ Data: ___/___/___  

 

2ª Sessão de clareamento. Pontuação: ________ Data: ___/___/___  

 

3ª Sessão de clareamento. Pontuação: ________ Data: ___/___/___  
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APÊNDICE B – FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

Paciente: _______________________________________________ 

 

Avaliação Inicial: ___/___/___  – T0 

 

 13 12 11 21 22 23 

L*       

a*       

b*       

Easyshade       

Escala       

 

Anotações:_____________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Avaliação 2: ___/___/___ (72h após 1ª sessão de clareamento) – T2 

 

 13 12 11 21 22 23 

L*       

a*       

b*       

Easyshade       

Escala       

 

Anotações_____________________________________________________________________________

______________________________ 
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Avaliação 3: ___/___/___ (72h após 2ª sessão de clareamento) – T3 

 

 13 12 11 21 22 23 

L*       

a*       

b*       

Easyshade       

Escala       

 

Anotações_____________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

Avaliação 4: ___/___/___ (72h após 3ª sessão de clareamento) – T4 

 

 13 12 11 21 22 23 

L*       

a*       

b*       

Easyshade       

Escala       

 

Anotações_____________________________________________________________________________

______________________________ 
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•O voluntário da pesquisa deverá registrar no questionários VAS o grau de sensibilidade dental e satisfação 
clareadora, no início do tratamento e durante todo o período da pesquisa até o final. 
•Na avaliação inicial e nas consultas de retorno, a cor dos dentes será avaliada pelo pesquisador. 
 

IV. Riscos e desconfortos 

 

•Os dentes clareados podem não atingir a cor que você deseja 
•Você poderá ter risco e desconforto com a possibilidade de sensibilidade dentária, irritação gengival ou 
alergia ao produto. Caso ocorra algum desses inconvenientes, o tratamento será suspenso e as medidas 
necessárias serão executadas até que ocorra o fim do desconforto (se necessário, você será medicado). Esses 
efeitos são reversíveis e temporários e amenizados após alguns dias de interrupção do tratamento. 
•Pode haver constrangimento devido à necessidade de avaliação do tratamento clareador pelo pesquisador. 
•Haverá garantia de indenização de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 
 

V. Benefícios 

 

•Você está contribuindo para a compreensão e para a produção de conhecimento científico sobre o tema 
clareamento dental, considerando os desafios e as diferentes possibilidades e condutas percebidas na prática 
clínica diária. 
•Proporcionar o tratamento clareador sem nenhum custo para os participantes da pesquisa. 
•Controle periódico de higiene oral e monitoramento do tratamento clareador após o encerramento da 
pesquisa. 
 

VI. Esclarecimentos 

 

•Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa a qualquer momento 
com o pesquisador responsável (Item III) 
•Como um participante voluntario de pesquisa, você não terá nenhuma despesa referente a sua participação 
no estudo. 
•Durante e após os tratamentos clareadores, você será sempre acompanhando pelo pesquisador, que lhe 
prestara assistência ou acionara pessoal competente para isso. 
•Os resultados positivos ou negativos somente poderão ser obtidos após a realização da pesquisa. 
 

VII. Sigilo 

 

•Os pesquisadores serão os únicos a ter acesso aos dados do paciente 
•Será garantido seu anonimato e sigilo das informações, além da utilização dos resultados exclusivamente 
para fins científicos 
•Os resultados poderão ser apresentados em encontros e revistas cientificas, sem revelar o seu nome, 
instituição ou qualquer informação relacionada à sua privacidade. 
•Entretanto, sempre existe a possibilidade remota da quebra de sigilo, mesmo que involuntário e não 
intencional, cujas consequências serão tratadas nos termos da lei. 
 

VIII. Liberdade de recusar ou retirar consentimento 

 



54 

 

 

•Sua participação não é obrigatória, podendo retirar-se do estudo e não permitir a utilização dos dados em 
qualquer momento da pesquisa, sem ter que apresentar qualquer justificativa, e sem punição. Nesse caso, 
informar ao pesquisador responsável através dos contatos fornecidos no item II. 
 

Essa pesquisa e este termo atendem a Resolução CNS 466/2012 e o projeto conta com aprovação do 

CEPSH/UFSC. Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo CEPSH/UFSC foi redigido 

em duas vias, que deverão ser rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado 

a participar da pesquisa, assim como pelo pesquisador responsável. Uma via será destinada ao participante 

do estudo e outra via ser do pesquisador responsável. 

Por gentileza, qualquer dúvida entrar em contato com o pesquisador responsável (item II) e/ou com o 

CEPSH/UFSC. 

 

CEPSH/UFSC 

Endereço: Prédio Reitoria II, R: Desembargador Vitor Lima nº 222, sala 401, Trindade, 

Florianópolis/SCCEP 88.040-400 – Florianópolis/SC. 

Telefone: (48) 3721-6094 

E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br  

 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________ 

Fábio Tochetto Primo 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, RG n.__________________ 

como participante da pesquisa, afirmo que fui devidamente informado e esclarecido  sobre a finalidade 

e objetivos desta pesquisa, bem como sobre a utilização das informações sigilosas e exclusivamente 

para fins científicos. Meu nome não será divulgado e terei a opção de retirar meu consentimento a 

qualquer momento. Não receberei nenhuma remuneração e não terei qualquer ônus financeiro em 

função do meu consentimento espontâneo. Concordo, por livre e espontânea vontade, em participar 

deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido. 

                              

 

 

_______________________________  

Assinatura do participante 
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APÊNDICE D – PARECER COMITÊ DE ÉTICA DE PESQUISA EM SERES HUMANOS 
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