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Introdução  

 
A demanda por tratamentos clareadores tem crescido consideravelmente, por 

serem a solução para correção das alterações de cor dos dentes.  Basicamente três 

técnicas para clareamento dental estão disponíveis para o clareamento de dentes 
vitais: o clareamento caseiro supervisionado pelo dentista; o clareamento em 

consultório e o clareamento por produtos de livre comércio que estão disponíveis 
para o consumidor e são vendidos em supermercados, farmácias e internet, sem 
prescrição e a necessidade de supervisão profissional, conhecidos como over-the-

counter (OTC). (DEMARCO et al. 2009, TORRES et al. 2013) 
 Considerando a ampla gama de produtos OTC no mercado e a escassez de 

estudos que comprovem sua eficiência, observou-se a necessidade de avaliar o 
efeito clareador destes produtos. A hipótese a ser testada é de que haverá diferença 
em relação ao efeito do agente clareador sobre a alteração de cor, microdureza e 

rugosidade superficial do esmalte dos dentes tratados com os produtos OTC 
clareadores e os convencionais. 

 
Material e Métodos 

 

Preparo das Amostras 
Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Norte do Paraná (protocolo #1.810.114). Foram selecionados 50 
terceiros molares humanos, para a obtenção de blocos medindo 7 mm de largura x 
4mm espessura x 7mm de altura. Estes foram fixados em discos de acrílico com 

cera pegajosa. As superfícies de esmalte foram abrasionadas com lixas de carbeto 
de silício nas granulações 600, 1200 e 2000 e na sequência polidas feltro e pasta 

diamantada nas granulações de 0,25 µm e 1µm. 
 
Avaliação da cor inicial 

Para a realização da leitura de cor antes dos tratamentos foi utilizado o 
espectrofotômetro de reflectância Easy Shade® Advance (VITA Zahnfabrik, Bad 

Säckingen, Germany) previamente calibrado de acordo com as instruções do 
fabricante. A avaliação foi feita em um ambiente de luz padronizado.  
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Teste de microdureza Knoop inicial 

Antes de iniciar os tratamentos, a leitura de microdureza do esmalte de todas 
as amostras foi realizada através do microdurômetro Shimadzu (HMV-G 21S, 

Shimadzu Corporation, Japão) Para a leitura, foi utilizado um penetrador diamantado 
piramidal, tipo Knoop, com carga estática de 25 gramas, aplicada por 5 segundos. 
Em cada amostra foram realizadas 3 indentações com 100 μm de distância entre as 

mesmas.  
 

Teste da rugosidade inicial  
As amostras foram submetidas à leitura da rugosidade superficial, em três 

diferentes direções, pelo rugosímetro (SJ-410, Mitutoyo, Japão) previamente aos 

tratamentos. A superfície de cada amostra foi analisada em uma extensão de 0,25 
mm, em uma velocidade de 0,01mm/seg, por três vezes.  

 
Divisão dos grupos experimentais e tratamentos  

Após as análises iniciais, as amostras foram aleatorizadas e divididas em 5 

grupos experimentais (n=10) de acordo com o tratamento realizado e as instruções 
dos fabricantes: 

 Grupo 1 – Controle: permaneceram em água destilada à 37ºC. 

 Grupo 2 – Imersão na solução de enxague Listerine Whitening (LW) por 12 horas 

à 37ºC, agitados à cada hora;   

 Grupo 3 – Imersão na solução de enxague Colgate Plax Whitening (CPW) por 12 
horas à 37ºC, agitados à cada hora;   

 Grupo 4 – Imersão na solução de enxague Listerine Zero (LZ): 12 horas à 37ºC, 
agitados à cada hora;   

 Grupo 5 – Imersão na solução de enxague Colgate Plax Fresh Mint (CP): 12 
horas à 37ºC, agitados à cada hora;   

 
Avaliações finais 

A avaliação de cor, rugosidade e microdureza foram realizadas novamente 

após os tratamentos de acordo com o descrito anteriormente. Os dados de 
microdureza e rugosidade inicial e final foram comparados e para os valores de cor 

foi realizado o cálculo do delta E (ΔE) utilizando a fórmula:  
 

ΔE*= √(L*2 – L*1)2 + (a*2 – a*1)2 + (b*2 – b*1)2 

 
Análise dos dados 

Os dados de microdureza, rugosidade e alteração de cor foram analisados 
quanto a normalidade, como não houve normalidade estes foram submetidos à teste 
não-paramétrico Kruskall-Wallis seguido do teste de Dunn (rugosidade e 

microdureza), ao nível de significância de 5%.  
 

Resultados e discussão 

 
Podemos observar na Tabela 1 que antes dos tratamentos , todos os grupos 

eram iguais estatisticamente. Após os tratamentos somente o grupo tratado com o 
enxaguatório CPW apresentou microdureza estatisticamente igual ao tempo inicial, 

os demais grupos apresentaram uma diminuição estatisticamente significante.  
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Tabela 1 – Valores médios da microdureza superficial (KHN) de acordo com os 

grupos experimentais.  

Tratamentos 
Microdureza 

Inicial Final 

Controle 406,50 (19,7) Aa 290,00 (32,4) Ba 

Listerine Whitening 405,00 (22,2) Aa 155,17 (33,4) Bb 
Colgate Plax Whitening 417,84 (19,0) Aa 397,33 (33,2)Aa 
Listerine Zero 410,50 (21,0) Aa 12,63  (5,9) Bc 

Colgate Fresh  412,67 (19,0) Aa 286,33 (32,6) Ba 

Medianas seguidas por maiúscula, em linha, diferem estatisticamente pelo teste de Dunn (p<0,05).  

Medianas seguidas por minúsculas, em coluna, diferem estatisticamente pelo teste de Dunn (p< 
0,05). 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
A Tabela 2, mostra os valores de rugosidade de acordo com os tratamentos, 

podemos observar que antes dos tratamentos, não houve diferença estatisticamente 

significante entre os tratamentos. Comparando os grupos antes e depois dos 
tratamentos, somente o grupo LZ apresentou diferença estatisticamente significante.  

 
Tabela 2 - Valores médios de rugosidade superficial (Ra) de acordo com os grupos 

experimentais.  

Tratamentos 
Rugosidade 

Inicial Final 

Controle 0,022 (0,013) Aa 0,031 (0,009) Aa 
Listerine Whitening 0,025 (0,017) Aa 0,045 (0,019) Aab 
Colgate Plax Whitening 0,028 (0,016) Aa 0,024 (0,016) Aa 

Listerine Zero 0,026 (0,011) Aa 0,255 (0,064) Bb 
Colgate Fresh  0,032 (0,015) Aa 0,030 (0,011) Aa 

Medianas seguidas por maiúscula, em linha, diferem estatisticamente pelo teste de Dunn (p < 0,05).  
Medianas seguidas por minúsculas, em coluna, diferem estatisticamente pelo teste de Dunn (p < 
0,05). 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após a aplicação dos enxagutórios, observou-se danos na superfície do 

esmalte, alteram tanto a microdureza quanto a rugosidade de superfície e estes 
resultados concordam com os estudos de ARAÚJO et al. (2013) LEONARDET et al. 

(2005) que encontraram alterações significativas na estrutura do esmalte dentário 
após o tratamento com enxaguatórios. 

Observa-se na Tabela 3 os valores de alteração de cor (ΔE) de acordo com o 

grupo experimental. Não houve diferença estatisticamente significante entre os 
grupos tratados com os enxaguatórios e o grupo controle, mostrando que estes 

produtos mesmo contendo substâncias clareadores não alteram a cor da estrutura 
dental.  

 

Tabela 3 - Valores médios (desvio padrão) da alteração de 

cor (delta E) de acordo com os grupos experimentais.  
Tratamentos Δ E 

Controle 8,17 (4,54) 

Listerine Whitening 10,31 (5,00) 

Colgate Plax Whitening 9,28 (5,05) 

Listerine Zero 8,61 (4,75) 

Colgate Fresh  9,63 (5,59) 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

(Kruskall-Waliis, p = 0.679) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O estudo de TORRES et al. (2013) contradizem os resultados encontrados no 
presente estudo, uma vez que eles relataram que uso dos enxaguatórios bucais, 

Listerine e Colgate Plax Whitening, durante 12 semanas apresentaram alteração de 
cor semelhante à do tratamento realizado com o gel clareador de peróxido de 
carbamida 10%. Os pesquisadores ressaltaram que mesmo apresentando 

semelhança clínica na eficácia clareadora, a diluição dos enxaguatórios bucais pela 
presença de saliva pode alterar seu efeito clareador. 

Diante do fácil acesso aos produtos over-the-counter, há a possibilidade de 
um potencial uso abusivo. Eles podem ser uti lizados diariamente, inclusive durante 
ou após tratamentos clareadores convencionais, a fim de potencializar seu efeito . 

(POTGIETER et al. 2014) Este prolongamento do período de uso e até o aumento 
na freqüência de aplicações diminuem o tempo em que os dentes ficam em contato 

com a saliva e reduzem os efeitos da remineralização, assim, aumentam as chances 
de danos significativos ao esmalte. (POTGIETER et al. 2014). 
 

Conclusão 

 

Os enxaguatórios testados levaram a alterações significativas na estrutura 
dental, sem promover alteração de cor ao esmalte.  
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