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Resumo 

O objetivo do estudo é avaliar a eficácia do laser 
infravermelho de baixa potência no controle da 
sensibilidade dental advinda do clareamento em 
consultório. 

Introdução  

H2O2 e radicais livres1 → reação infamatória4 → 
sensibilidade dental. 
Laser infravermelho de baixa potência: regenera tecidos 
lesados2, promove analgesia e reduz a inflamação3. 

Material e Métodos 

Desenho do estudo: estudo piloto de ensaio clínico 
randomizado, paralelo e triplo-cego. Aprovado pelo 
COEP/UEPG parecer n° 3.056.864. 

 
Figura 1: Alocação dos grupos do estudo.* 

            
Figura 2: Top Dam (FGM), Gel clareador de PH 35% (Whiteness HP 
AutoMixx, FGM) utilizados para clareamento em consultório.* 
Figura 3: Procedimento clareador sendo realizado em ambos os 
grupos.* 

                        
Figura 4: Laser Duo 660nm + 808nm - Portátil utilizado para evitar 
sensibilidade dentinária.* 

Figura 5: Aplicação do laser com auxílio de uma guia em ambos os 
grupos, porém, no grupo placebo com o aparelho desligado.* 

 
Figura 6: Escala visual analógica (VAS) 0-10.* 

 
Figura 7: Escala de classificação numérica (NRS) 0-4.* 

Resultados e Discussão 

Tabela 1. Comparação do número de pacientes que relataram SD 

durante o tratamento clareador com os riscos absoluto e relativo (*). 

 
Tabela 2. Intensidade de SD para ambos grupos na escala de dor 

NRS. 

 
Tabela 3.Intensidade de SD para ambos grupos na escala de dor VAS. 

 

Conclusão 

Pode-se concluir que tanto o grupo experimental como o 
grupo placebo obtiveram resultados semelhantes 
estatisticamente em relação à experiência e intensidade 
de sensibilidade dental. 
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