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Resumo 

Recentemente, o aparelho de LED violeta tem sido 
utilizado para técnica de clareamento de consultório 
podendo ser associado ou não a um gel clareador. O 
objetivo desse trabalho foi de avaliar in vitro a 
microdureza do esmalte dentário após a realização de 
clareamento com luz LED violeta. Para tal, confeccionou-
se 70 corpos de prova em que realizou-se 7 protocolos 
clareadores: LED violeta, peróxido de hidrogênio 35%, 
peróxido de carbamida 10%, peróxido de hidrogênio 10% 
e a associação desses géis com LED violeta. A 
microdureza apresentou diferença entre os grupos 
apenas imediatamente após a realização do protocolo, 
sendo que houve redução do valor da mesma nos 
protocolos com apenas peróxido de hidrogênio, sendo 
essa restabelecida após sete dias. A partir dos 
resultados obtidos, pode-se concluir que o uso do LED 
violeta não afetou a microdureza do esmalte dentário 
tanto imediatamente quanto 7 dias após o término do 
protocolo clareador.  

Introdução  

O clareamento dental é um processo oxidativo que pode 
promover sensibilidade dentária.1 Tem sido relacionado à 
remoção de minerais, resultando em aumento da 
porosidade na superfície do esmalte. Um indicador da 
perda mineral após procedimentos clareadores é a 
dureza do esmalte.2 Sendo assim, o objetivo desse 
trabalho foi de avaliar a microdureza do esmalte dentário 
após o clareamento com a luz violeta associada ou não a 
diferentes concentrações de gel clareador.  

Material e Métodos 

Foram confeccionados, a partir de 35 terceiros molares 

hígidos, 70 corpos de prova. As amostras foram 

randomizadas de acordo com os seguintes protocolos 

clareadores: LED Violeta (LV); Peróxido de hidrogênio 

35% (PH35); Peróxido de Carbamida 10% (PC10); 

apenas o uso do peróxido de hidrogênio 10% (PH10); 

LED violeta associado ao Peróxido de hidrogênio 35% 

(LV+PH35), ao Peróxido de carbamida 10% (LV+PC10) e 

ao Peróxido de hidrogênio 10% (LV+PH10). A 

microdureza foi analisada antes do procedimento 

clareador (TO), imediatamente após o procedimento 

clareador (T1) e 7 dias após o termino do protocolo 

clareador (T2). Para análise estatística realizou-se 

ANOVA com pós-teste de Tukey. 

Resultados e Discussão 

 

Tabela 1. Valores médios de microdureza do esmalte dental e 

análise estatística de acordo com o Protocolo Clareador utilizado 

nos diferentes tempos analisados.   

TÉCNICA T0 T1 T2 
Valor 
de p 

LV 271,6 Aa 279,76 Aa 256,22 Aa ns 

PH35 277,36 Aa 198,76 Bb 255,88 Aa < 0.01 

PC10 271,16 Aac 232,2 Ca 292,12 Abc < 0.01 

PH10 250,52 Aa 215,76 CBb 251,68 Aa < 0.05 

LV+PH35 278,18 Aa 282,48 Da 268,24 Aa ns 

LV+PC10 261,84 Aa 274,66 DAa 265,42 Aa ns 

LV+PH10 255,12 Aa 277,98 DAa 279,36 Aa ns 

Letras maiúsculas análise estatística intergrupos; Letras minúsculas 
análise estatística intragrupo. 

A partir da Tabela 1 foi possível observar que as 
amostras inicialmente encontravam-se homogêneas 
entre os grupos, visto que não apresentavam diferença 
significativa. Imediatamente após o protocolo clareador 
houve diferença entre os protocolos avaliados, sendo 
que nos protocolos em que se utilizou apenas o peróxido 
de hidrogênio houve diferença significativa entre TO e 
T1, havendo uma redução da microdureza 
imediatamente após o clareamento, mas houve o 
restabelecimento do valor da microdureza após sete 
dias, visto que não houve diferença significativa entre TO 
e T2 em nenhum grupo. 

Conclusão ou Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que o 
uso do LED violeta associado ao géis clareadores 
reduziu a perda mineral que ocorreu quando utilizou-se o 
protocolo com apenas peróxido de hidrogênio, e que 
após sete dias do final do protocolo clareador houve um 
restabelecimento da microdureza. Portanto, com relação 
a microdureza, não há efeito negativo do uso do LED 
violeta associado ao gel clareador. 

Agradecimentos 

 A UEPG, aos técnicos do C-LABMU e CIPP e a 

Fundação Araucária pelo apoio financeiro através do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica 

(PIBIC). 

____________________ 

1- BIZHANG, M.; DOMIN, J.; DANESH, J; ZIMMER, S.  Efficacy of a 
new bleaching agent without hydrogen peroxide after single use -  a 
short-term, double-blind, placebo-controlled study. Journal of Applied 
Oral Science; Bauru; vol.25; n. 5; p. 575 - 584; 2017 
2- HENN-DONASSOLLO, S.; FABRIS, C.; GAGIOLLA, M.; KERBER, 
I.; CAETANO, V.; CARBONI, V.; SALAS, M.M.S.; DONASSOLLO, T. 
A.; DEMARCO, F.F. In situ and in vitro effects of two bleaching 
treatments on human enamel hardness. Brazilian Dental Journal; 
Ribeirão Preto; vol.27; n.1; p. 56-59;2016 


