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Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a estabilidade de cor 
após seis meses dos pacientes serem submetidos ao 
clareamento dental caseiro com gel de peróxido de 
hidrogênio 4%. O gel foi utilizado seguindo um protocolo 
de  uma (1 x 2 horas) ou duas (2 x 1 hora) aplicações 
diárias. Para isto, 90 pacientes que foram alocados nas 
duas condições experimentais tiveram a cor dos seus 
dentes avaliadas por escala Vita Clássica, Vita 
Bleachedguide e espectrofotômetro Vita Easyshade 
após seis meses da realização do procedimento 
clareador. Os dados coletados para ambos os grupos 
foram comparados com a da variação da cor  
imediatamente após o término do clareamento e após 
um mês, utilizando-se teste T. 

Introdução  

O clareamento dental caseiro é um procedimento 
estético, minimamente invasivo e eficaz, sendo 
amplamente empregado na prática clínica. Para isso, 
utilizam-se baixas concentrações de peróxido de 
carbamida ou de hidrogênio. 
De forma geral, os fabricantes que empregam peróxido 
de hidrogênio 4% recomendam diferentes protocolos de 
aplicação, com variação no tempo de uso da moldeira 
clareadora e a frequência de uso. Além de não haver um 
protocolo estabelecido, a literatura ainda é escassa 
quanto a eficácia clareadora desse géis, bem como a 
estabilidade após o procedimento. 
Desta forma, o objetivo deste estudo foi comparar a 
estabilidade clareadora após seis meses da utilização do 
gel de peróxido de hidrogênio 4% pelo tempo 
recomendado pelo fabricante (2 horas) em uma (1x 2 
horas) ou duas (2 x 1 hora) aplicações diárias. 

Material e Métodos 

Os 90 pacientes selecionados foram contatados para 
avaliação da estabilidade do clareamento dental. Dois 
avaliadores calibrados com concordância de pelo menos 
85%, determinados pela estatística kappa, registraram a 
tonalidade dos dentes de cada participante seis meses 
após a realização do clareamento. Para avaliação 
subjetiva da cor, foram utilizadas duas guias de cores: 
Vita Classical e Vita Bleachedguide 3D-MASTER, sendo 
feita também uma avaliação objetiva da cor com 
espectrofotômetro. 
Os dados obtidos foram tabulados e uma análise 
estatística utilizando o teste T foi utilizada para 
comparação dos grupos avaliados. 
 

Resultados e Discussão 

Após seis meses do término do clareamento, não houve 
diferença estatística na alteração de cor para os 
diferentes protocolos utilizados (p>0,05) (tabelas 1 e 2).  

Tabela 1. Médias e desvios padrão da ΔUEV obtidas com escala 
Vita Classical e Vita bleachedguide em diferentes períodos. 

 Vita Classical Vita Bleachedguide 

 1 h/2x 2 h p 1 h/2x 2 h p 

baseline vs. 
3 semanas 

5 ± 2,8 5,1 ± 3,3 0,86 7,1 ± 2,6 7,6 ± 3,1 0,42 

baseline vs. 
1 mês 

5 ± 2,8 5,1 ± 3,3 0,78 7,1 ± 2,7 7,6 ± 3,2 0,43 

baseline vs. 
6 meses 

5,4 ± 2 5,2 ± 3,2 0,77 7,2 ± 2,2 7,7 ± 3,2 0,42 

 
Tabela 2. Médias e desvios padrão da ΔE obtidas com 
espectrofotômetro em diferentes períodos. 

 1 h/2x 2 h p 

baseline vs. 3 semanas 8,1 ± 5,4 7,8 ± 5,6 0,82 

baseline vs. 1 mês  8,5 ± 5,9 9,2 ± 13,8 0,73 

baseline vs. 6 meses 8,0 ± 5,1 9,3 ± 5,2 0,75 

 

Os resultados corroboram com estudos prévios que 

consideram vantajoso o uso de baixas concentrações de 

peróxido de hidrogênio para clareamento caseiro, além 

dos resultados se mostrarem estáveis. 

Conclusão  

Não houve diferença entre os protocolos utilizados, 
mesmo após seis meses de longevidade.  
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