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R E S U M O

O clareamento dental interno, realizado para restauração da cor de dentes escurecidos, tem sido aplicado com muita frequên-
cia nos consultórios odontológicos, como alternativa conservadora ao tratamento restaurador estético. Em virtude da grande 
variedade de agentes clareadores internos no mercado, há dúvidas entre qual o melhor material e técnica a serem utilizados 
em casos de dentes escurecidos, assim como os benefícios e malefícios envolvidos no tratamento. O objetivo desta revisão 
de literatura é avaliar e esclarecer sobre a eficácia, segurança e riscos do clareamento dental interno, assim como sobre os 
materiais e técnicas que devem ser utilizados para garantir maior segurança do tratamento. Com relação aos clareadores, 
quando em associações com o perborato de sódio, resultaram em clareamentos semelhantemente satisfatórios. Entretanto, 
os clareadores, quando associados ao perborato de sódio, apesar de este não interferir no efeito do clareamento, tornam o 
meio alcalino, reduzindo os riscos de reabsorção. Após o clareamento, é indicado realizar a inserção de hidróxido de cálcio 
pró-análise dentro da câmara pulpar por 7 dias, antes da restauração final.

Palavras-Chave: Odontologia • Estética, Dentifrícios • Peróxido de hidrogênio • Boratos.

A b S T R A C T 

The internal tooth whitening to restore the color of discolored teeth has been frequently applied in the dental office, being 
a conservative alternative to the aesthetic restorative treatment. Due to the wide variety of internal bleaching agents on the 
market, there is the question of what is the best material and technique to be used in cases of front teeth blackened, as well 
as the benefits and disadvantages involved in treatment. Therefore, the aim of this review is to assess and clarify the efficacy, 
safety and risks of internal bleaching, as well as the materials and techniques that should be used to ensure greater security 
of processing. Relating to the bleaching products, when in association with sodium perborate, they result in a similarly satis-
factory whitening. However, bleaching associated with sodium perborate, although this does not interfere with the effect of 
bleaching, results in an alkaline medium, reducing the risk of systemic absorption. After bleaching, it is indicated to perform 
an insertion of calcium hydroxide for analysis within the pulp chamber for seven days before the final restoration.

Key words: Dentistry • Esthetics; Dentifrices • Hydrogen peroxide • Borates.
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I N T RO D U Ç ãO

Atualmente a beleza não é apenas vaidade, mas 
também necessária para o completo bem-estar dos 
pacientes, numa civilização competitiva como a em 
que vivemos, que impõe parâmetros ideais em re-
lação à aparência. Dentes brancos, bem contorna-
dos e alinhados são considerados padrões de beleza, 
saúde e sucesso.

O clareamento dental interno, realizado para 
restauração da cor de dentes escuros tratados en-
dodonticamente, tem sido aplicado com muita 
frequência nos consultórios odontológicos, como 
alternativa ao tratamento restaurador estético. 
Baseado no fato de que existem muitas marcas e 
concentrações de agentes clareadores no mercado, 
inclusive, com técnicas que associam mais de um 
agente clareador no mesmo tratamento, são ne-
cessários estudos constantes na Odontologia para 
comprovar seus efeitos e sua segurança quanto a 
dentes escurecidos, a fim de se verificar a eficácia e 
benefício, sem malefícios ao elemento dental.

Os produtos que têm sido utilizados, atualmen-
te, para clareamentos endógenos, são: o perborato 
de sódio, o peróxido de hidrogênio a 35% e 37%, 
e o peróxido de carbamida também com a apresen-
tação de 35% e 37%. Cabe ressaltar, que os mes-
mos são utilizados manipulados sozinhos ou asso-
ciados, como perborato de sódio com peróxido de 
hidrogênio e perborato de sódio com peróxido de 
carbamida, entre outros1. Em virtude dessa gran-
de variedade de agentes clareadores internos, fica 
a dúvida entre qual o melhor material e técnica a 
serem utilizados.

Esses materiais citados para o clareamento de 
dentes não vitais são, atualmente, utilizados so-
zinhos ou em associações. Dentre os métodos, 
encontram-se vários veículos para a utilização do 
perborato de sódio para clareamento não vital, 
como água, peróxido de carbamida, peróxido de 
hidrogênio, em concentrações variadas, clorexidi-

na e soro fisiológico. Ainda, há trabalhos que fazem 
a utilização de LED sobre o gel, em altas concen-
trações, aplicado no elemento dental para acelerar 
a ativação do gel. Com isso, os riscos aumentam e a 
segurança do clareamento diminui2. 

Portanto, o objetivo desta revisão de literatura 
é avaliar e esclarecer sobre a eficácia, segurança e 
riscos do clareamento interno diante dos materiais 
e métodos atuais, assim como os materiais e téc-
nicas que devem ser utilizados para garantir maior 
segurança do tratamento. Diante disso, a presente 
revisão de literatura irá contribuir com o cirurgião-
-dentista perante a necessidade de escolha entre os 
diferentes materiais e suas associações utilizados 
em clareamento de dentes não vitais escurecidos, 
assim como alertar para os cuidados necessários em 
dentes submetidos ao clareamento interno.

RE v I S ãO D E L I T E RATU RA

O clareamento surgiu da necessidade de proce-
dimentos mais conservadores quanto às alterações 
cromáticas dentais. Entretanto, a técnica endógena 
se tornou realidade em 1961, devido a Spasser, o 
qual manteve, temporariamente, no interior da câ-
mara pulpar, uma pasta constituída de perborato de 
sódio diluído em água3. 

A descoloração dentária interna pode ser oca-
sionada por diversos fatores como: necrose pulpar, 
hemorragia após trauma, iatrogenias do tratamento 
endodôntico, materiais obturadores e medicações 
deixadas na câmara pulpar por longos períodos4.

O uso de substâncias clareadoras no interior da 
câmara pulpar mostra-se uma manobra conserva-
dora nas alterações cromáticas de dentes desvita-
lizados. O clareamento interno pode ser realizado 
da forma mediata, imediata ou mista. Na primeira, 
o paciente permanece com o produto no interior 
da câmara pulpar, por um período de três a sete 
dias, sendo necessária a troca até a obtenção da cor 
desejada. Na técnica imediata, o agente clareador 
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é aplicado no interior da câmara pulpar e sobre a 
superfície vestibular do elemento, seja ele fotoas-
sistido ou não. Já na técnica mista, une-se à técni-
ca mediata à imediata. É fundamental observar o 
comportamento do dente em tais procedimentos, 
uma vez que, constatada ausência de reversibilidade 
cromática, o profissional pode lançar mão de solu-
ções restauradoras ou protéticas3.

O tratamento clareador baseia-se na utilização 
de substâncias que possuem elevado potencial de li-
beração de oxigênio. A química do processo ocorre 
através de uma reação de oxidação, cujo alvo são 
macromoléculas estáveis incorporadas à estrutura 
dental, que se fragmentam e migram para o meio 
externo através de difusão. A eficácia do processo 
está baseada em fatores relacionados ao elemento 
dental, como etiologia, profundidade, localização e 
tempo do escurecimento, pois quanto maior o perí-
odo, mais incerta é a reversão, e também relaciona-
dos ao produto, visto que o potencial oxidante está 
diretamente vinculado à concentração e ao tempo 
de permanência do agente clareador1.

As técnicas de clareamento podem ser reali-
zadas em consultório com a utilização de géis em 
altas concentrações e também pela técnica casei-
ra pela qual o profissional acompanha o tratamen-
to e o paciente usa uma moldeira específica com 
o gel. A maioria dos agentes clareadores utilizados 
em consultório contém peróxido de hidrogênio em 
concentração que varia de 15 a 38%5. 

Os agentes clareadores empregados para o cla-
reamento de dentes não vitais, estudados neste 
trabalho, são, em diferentes concentrações e asso-
ciações: pasta de perborato de sódio e água6, 7, 8, 
peróxido de carbamida a 37%8, 9, somente o peró-
xido de hidrogênio a 35%10, associação de peróxido 
de hidrogênio e perborato de sódio7, 8, 11, associação 
de peróxido de carbamida e perborato de sódio7, 12.

Quanto aos riscos dos agentes clareadores, 
considera-se que o clareamento endógeno possui 

riscos, sendo uma das principais consequências a 
reabsorção radicular externa, fruto do extravasa-
mento de peróxido de hidrogênio para o periodon-
to lateral, ocasionando redução de pH local, o que 
poderá desencadear o processo reabsortivo através 
de atividade osteoclástica. Ainda, outros possíveis 
efeitos indesejados, como: redução da resistência a 
fraturas, redução da microdureza dentinária e au-
mento da permeabilidade dental e apresentam re-
lação com a sobre-exposição dentária a essas subs-
tâncias. As alterações ocorrem ao se ultrapassar o 
ponto de saturação dental devido à utilização em 
elevadas concentrações e/ou por longos períodos, 
acarretando não mais degradação dos pigmentos 
e, sim, de proteínas da matriz orgânica13. O peró-
xido de hidrogênio, o peróxido de carbamida e o 
perborato de sódio podem ser utilizados na super-
fície externa e interna dos dentes ou aplicados no 
interior da câmara pulpar, seguidos pelo selamento 
coronário e troca do material clareador, em perío-
dos preestabelecidos. Essa técnica é denominada 
Walking bleach14. 

Existem pré-requisitos que devem ser seguidos 
para uma correta execução do clareamento. São 
eles: canal radicular hermeticamente obturado, 
para não permitir que o agente clareador se infiltre 
em direção ao ápice; a coroa deve estar relativa-
mente intacta; deve haver normalidade periapical 
no dente em questão; remoção de toda a dentina 
cariada e/ou amolecida; substituição de restaura-
ções; dentes que apresentam trincas no esmalte não 
devem ser clareados, uma vez que o agente clarea-
dor poderá se infiltrar por elas e causar danos aos 
tecidos moles e, por fim, deve ser executado um 
adequado tampão cervical com material indicado15. 

Antes de se realizar o clareamento não vital, é 
importante que o paciente seja esclarecido sobre as 
limitações do procedimento e sobre sua responsa-
bilidade em relação à durabilidade. Dentes muito 
escurecidos, há anos, possuem pouca chance de su-
cesso de reversibilidade de cor, sendo necessária, 
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em algumas situações, a proposição de alternativas 
protéticas ou restauradoras16. 

Num estudo, onde foi realizada a comparação 
entre dois veículos para o perborato de sódio no 
clareamento de dentes despolpados, os autores uti-
lizaram 24 incisivos bovinos, os quais foram trata-
dos para terem suas coroas escurecidas e, depois, 
divididos em dois grupos. No Grupo I, os dentes 
foram clareados com uma pasta densa de perbora-
to de sódio mais água, e no Grupo II, outra pasta 
densa de perborato de sódio mais peróxido de hi-
drogênio. Após uma semana, os resultados obtidos 
apontaram que os dentes que mostraram maior efe-
tividade de clareamento pertenciam ao grupo do 
peróxido de hidrogênio (Grupo II)17. 

Rotstein e Fiedman18 (1991) afirmaram que a 
alcalinização provocada pelo perborato de sódio, 
associado ao peróxido de hidrogênio, anula o efeito 
ácido do peróxido, não possibilitando a reabsorção 
radicular externa prevista por essa técnica. 

Teixeira et al.6 (2000) avaliaram o clareamen-
to dental interno com o uso de pasta de perborato 
de sódio e água destilada em dois casos clínicos de 
escurecimento dental. Foram colocados curativos 
de demora e feitas 3 trocas sucessivas semanais e 
o resultado foi satisfatório, demonstrando que o 
emprego da pasta de perborato de sódio com água 
destilada é efetivo e mais seguro que o peróxido de 
hidrogênio, o qual é extremamente cáustico estan-
do diretamente associado às reabsorções cervicais 
externas. Entretanto, o perborato de sódio quan-
do associado com água se dissocia em peróxido de 
hidrogênio. Esse processo resulta na liberação de 
oxigênio ativo, responsável pelo clareamento. Por-
tanto mesmo usando perborato de sódio e água, 
devemos esperar alguma difusão de peróxido de 
hidrogênio.

 Farias et al.12 (2003) relataram um caso clínico 
no qual foi realizada a associação das técnicas de 
clareamento interno e externo. O paciente apre-

sentava escurecimento no incisivo lateral superior 
esquerdo, após tratamento endodôntico, e ausência 
de alterações periapicais, confirmada radiografi-
camente. Após a remoção do material obturador 
da câmara, foi confeccionado tampão cervical de 
cimento de ionômero de vidro modificado por re-
sina (Vitremer/3M) de 2mm, abaixo da junção ce-
mento-esmalte. Para o clareamento foi utilizado o 
perborato de sódio com água destilada e o procedi-
mento foi repetido durante 4 semanas. Transcorri-
das as sessões, como o resultado ainda não era satis-
fatório, foi realizado o clareamento externo caseiro 
com peróxido de carbamida a 22%, aplicado em 
moldeiras durante a noite, por sete dias. Os autores 
concluíram que a utilização isolada e associada de 
técnicas de clareamento é uma alternativa viável de 
tratamento estético para restabelecimento da cor 
de dentes escurecidos, desde que sejam respeitados 
seus requisitos de correta indicação e técnica, as-
sim como a escolha do agente clareador.

Matuda et al.4 (2005) relataram três casos clíni-
cos de clareamentos internos realizados em dentes 
escurecidos por diferentes causas. No caso clínico 
1, foi realizada a aplicação de peróxido de hidro-
gênio a 35% fotoativado, no dente 11 escurecido, 
durante intervalos de 30 segundos, até o acúmu-
lo de 4 minutos, sendo realizado duas vezes, por 
até 4 sessões clínicas, resultando em clareamen-
to bastante satisfatório. No caso clínico 2, foram 
aplicadas, nos dentes 11 e 21 escurecidos, pasta de 
perborato de sódio e solução salina fisiológica du-
rante três semanas. Como o clareamento não foi 
tão satisfatório, foram confeccionadas facetas de 
resinas para os dentes. Já no caso clínico 3, foram 
aplicados, nos dentes 11 e 12, perborato de sódio e 
solução salina fisiológica aplicada no interior da câ-
mara por 4 semanas. Embora não tenham retoma-
do completamente a cor original, pôde-se observar 
uma melhora significativa. Logo, os autores con-
cluíram que, desde que realizadas com segurança, 
as técnicas clareadoras têm resultados satisfatórios.

Em um relato de caso clínico de clareamento 
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do dente 11 escurecido após tratamento endodôn-
tico, onde foram utilizados a pasta de perborato de 
sódio e soro fisiológico para minimizar os riscos 
ao elemento dentário, os autores obtiveram como 
resultado, após 10 trocas da pasta, chegar à cor B2 
da escala VITA, sendo considerado um resultado 
bastante satisfatório, levando-se em conta que o 
dente possuía uma cor bastante escura na primeira 
sessão. Como medida de prevenção de efeitos cola-
terais, como reabsorção cervical externa, foi deixa-
do no dente, por 15 dias após o clareamento, pó de 
hidróxido de cálcio P. A. Os autores consideraram 
que se demonstrou eficácia no emprego dessa téc-
nica2.

Em uma comparação clínica de dois casos clíni-
cos, onde os dentes possuíam semelhante grau de 
escurecimento, foi realizado o clareamento interno 
com perborato de sódio manipulado com água des-
tilada (caso I, dente 11), e no outro caso peróxido 
de carbamida a 37% sem aplicação de calor (caso 
II, dente 21). No caso I, após 5 trocas do agente 
clareador dos dois dentes, o dente 21 já se apresen-
tava bem mais claro que o dente 11; sendo assim, 
passaram a utilizar também no dente 11 o peróxido 
de carbamida a 37% por mais 3 sessões, até que 
chegasse o mais próximo possível da cor do den-
te 21, e o dente 21 permaneceu somente com pó 
de hidróxido de cálcio P.A. para prevenir possíveis 
efeitos colaterais. Os autores concluíram que o pe-
róxido de carbamida a 37%, em 5 trocas, mostrou-
-se mais eficaz19.

Souza-Zaroni et al. (2009) compararam o cla-
reamento intracoronário, de 30 dentes não vitais 
em humanos, com a utilização de associação de 
perborato de sódio e água destilada (Grupo A), e 
perborato de sódio e peróxido de carbamida a 37% 
(Grupo B), sendo em cada grupo, n=15. Os resul-
tados obtidos, após 4 trocas do agente clareador, 
foram muito semelhantes, comparando-se os dois 
géis utilizados, segundo a escala VITA Lumin, con-
cluindo-se que os dois métodos são eficazes e com 
semelhantes resultados20.

Ao relatar um caso clínico onde foi utilizada 
água destilada como veículo do perborato de sódio 
a 35% em substituição ao peróxido de hidrogênio, 
Toledo et al. (2009) comprovaram que essa mani-
pulação foi eficiente e segura. Os dentes submeti-
dos ao processo clareador foram os elementos 11 e 
12, ambos com tratamento endodôntico prévio e 
com registro de cores, respectivamente, A4 e C4. 
Após, foi realizada a barreira cervical com ionô-
mero de vidro e iniciado o processo clareador, o 
qual foi repetido por 4 sessões, sendo na quarta 
sessão, utilizado peróxido de hidrogênio a 37% e 
fotoestimulação com aparelho de LASER (Ultra 
Blue 4,DMC Equipamentos). Nessa última sessão, 
foi selado com hidróxido de cálcio para alcalinizar 
o meio e restaurado com ionômero de vidro, sendo 
posteriormente restaurado com resina composta.

Num estudo de Rostein et al. (1993), foram fei-
tos clareamentos intracoronários de dentes extraí-
dos e preparados laboratorialmente, com perborato 
de sódio manipulado com peróxido de hidrogênio a 
30% (Grupo A), com peróxido de hidrogênio a 3% 
(Grupo B) e, com água (Grupo C). Foram feitas 
trocas dos agentes clareadores no período de 3 e 
7 dias; após, foram selados com resina composta 
e mantidos imersos em saliva artificial, e fotogra-
fados com 3, 6 e 12 meses. Os resultados obtidos 
foram que os grupos A e C mantiveram suas co-
res e, no Grupo B, 20% tiveram regressão da cor, 
porém essas diferenças não foram significativas e 
concluíram ser desnecessário misturar o perborato 
de sódio com peróxido de hidrogênio21.

Valera et al.22 (2009) comparam a eficácia de 
clareamento, quando utilizaram, para isso, 60 pré-
-molares extraídos e tratados laboratorialmente e 
padronizados pela escala de cores VITA. Os dentes 
foram separados em 4 grupos. No G1 foi aplicado 
peróxido de carbamida a 16%, no G2 peróxido de 
carbamida a 16% com perborato de sódio, no G3 
perborato de sódio e água e o G4 foi o grupo-con-
trole. Os dentes foram avaliados após 2 trocas de 
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agentes clareadores com intervalos de 7 dias. Logo 
no final dos 21 dias, os dentes chegaram ao clarea-
mento de 100% no Grupo 2, 93,3% no Grupo 3 e 
80% no Grupo 1. Portanto, os grupos G1, G2 e G3 
apresentaram melhor eficácia quando comparados 
com o controle. Concluiu-se, assim, que os agentes 
clareadores nos 3 grupos foram eficazes após os 21 
dias.

Louro et al.23 (2008) relatam um caso clínico 
sobre a prevenção da reabsorção cervical no clare-
amento de dentes despolpados, onde foi realizada 
a abertura da câmara pulpar do dente 21 e coloca-
ção de um tampão cervical de Ionômero de vidro 
de 3mm, com o intuito de evitar o extravasamento 
de material clareador, prevenindo uma reabsorção 
óssea cervical. Após 3 sessões de colocação de pe-
róxido de hidrogênio a 35% na superfície vestibular 
e dentro da câmara pulpar, obtiveram o resultado 
satisfatório de clareamento, porém ao finalizar o 
clareamento, foi removido o gel e colocada uma 
barreira de hidróxido de cálcio pró-análise para 
neutralizar o meio, visto que o gel tem pH ácido. O 
hidróxido de cálcio foi mantido por 7 dias e, após, 
foi realizada a restauração final com resina e resul-
tado satisfatório.

O aparecimento de reabsorções cervicais após 
clareamentos tem vários fatores causadores, como: 
falta de selamento cervical, técnica termocatalí-
tica, traumatismos dentais. Ainda os mecanismos 
associados à reabsorção são: morfologia da junção 
amelocementária, diminuição da dureza dos teci-
dos, difusão dos agentes clareadores, modificação 
do pH e inflamação na área cervical. Na maioria 
das vezes, a reabsorção é assintomática, sendo um 
achado em radiografias24.

Ao avaliar as possíveis associações para identi-
ficar as causas das reabsorções externas, um estu-
do concluiu que, diante das reabsorções cervicais, 
não está envolvido apenas o agente clareador, mas 
a idade do paciente, o histórico de traumatismo, 
a toxicidade de agentes clareadores, o emprego de 

temperaturas elevadas no processo de catalização, a 
infecção bacteriana nos túbulos dentinários e o ní-
vel de corte do material obturador, sendo que esses 
fatores devem ser sempre considerados25. 

Em um estudo feito por Gomes et al. (2008) 
para avaliar a eficácia de diferentes materiais, uti-
lizados como barreira cervical em clareamento en-
dógeno, foram utilizados 36 caninos, extraídos por 
motivos periodontais e com tratamentos de canais 
realizados após as extrações e todos com a guta 
percha cortada no mesmo nível cervical. Foram, 
então, divididos em 4 grupos, sendo I o controle 
(sem barreira cervical); II, selado com Ionômero de 
vidro quimicamente ativado (Vidrion R,SS White, 
Rio de Janeiro, Brasil); III, selado com Ionômero 
de vidro reforçado por resina (Vitremer, 3M, Su-
maré, Brasil) e IV selado com cimento de óxido de 
zinco/sulfato de zinco (Coltosol, Vigodent, Rio de 
Janeiro, Brasil). Após o selamento cervical dos den-
tes, foi aplicado o gel à base de perborato de sódio 
e peróxido de hidrogênio a 30% nos grupos II,III 
e IV, sendo fechados com resina composta (TPH, 
Dentsply, Ballaigues, Suíça), sendo mantidos por 7 
dias à temperatura ambiente. Em seguida, foram 
realizados tratamentos nos dentes à base de tinta 
de nanquim e diafanização para leitura dos resulta-
dos, observando-se a infiltração em direção apical. 
Logo, o que apresentou melhor vedamento cervical 
foi o Grupo IV, seguido do Grupo III, restando o 
Grupo II com resultados semelhantes ao Grupo I 
(controle), não se mostrando eficaz em prevenção 
de reabsorções cervicais26. 

Bellan et al.27 (2009) realizaram um estudo para 
avaliar o efeito citotóxico do peróxido de hidrogê-
nio, a 35%, sobre as células pulpares. Para isso, uti-
lizaram 40 discos do terço médio da face vestibular 
de incisivos bovinos. Os discos foram colocados em 
câmaras pulpares artificiais, onde foram semea-
das as células para responderem ao procedimento 
clareador. Foram divididas em 4 grupos; para os 
grupos G1 e G2 foi colocado o gel a 35%, sendo o 
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G2 catalizado com aplicação de luz halógena por 20 
segundos, no G3 apenas foi aplicada luz halógena e 
no G4 nenhum procedimento foi realizado, sendo 
o grupo-controle. Os resultados obtidos, por meio 
de análise colorimétrica, foram: no G4, 100% das 
células com metabolismo aderido ao substrato den-
tinário, nos demais grupos G1, G2 e G3, o meta-
bolismo foi de, respectivamente, 31,7%, 41,6% e 
11,5%. A diferença entre G1 e G2 mostrou que a 
catalização do gel, com a luz, resultou em maior 
citotoxicidade nas células pulpares em cultura. 
Dessa forma, concluíram que o gel, a 35%, apre-
senta capacidade de penetração através de esmalte e 
dentina e que os produtos causam redução no meta-
bolismo celular ou morte celular direta, sendo esse 
efeito aumentado com aplicação de luz halógena 

Vosoughhosseini et al.28 (2011) realizaram um estudo 
comparativo entre Ionômero de vidro e Agregado 
trióxido mineral (MTA) quando utilizados para 
vedamento cervical da parte coronal, em casos de 
clareamentos internos. Foram selecionados 130 
incisivos humanos superiores, preparados e obtu-
rados com guta percha, sendo esta removida 3mm 
abaixo da junção amelocementária (JAC). Os den-
tes foram divididos em 3 grupos de 20 dentes cada 
um e 2 grupos-controle com 5 dentes cada, sendo 
um sem barreira nenhuma e outro apenas com ver-
niz de esmalte de unhas. Foi colocado, em 3 grupos 
experimentais, o MTA e, no restante, Ionômero de 
vidro. Após, foram adicionados 3 tipos de agentes 
clareadores em cada grupo, sendo peróxido de hi-
drogênio a 30%, perborato de sódio com peróxido 
de hidrogênio, e perborato de sódio manipulado 
com água destilada. Esses foram substituídos a cada 
3 dias, por 3 vezes. As análises estatísticas foram 
realizadas com o teste de Kruskal-Wallis e Mann-
-Whitney e os resultados obtidos apontaram que 
não houve diferença estatística significativa entre as 
barreiras de Ionomêro de vidro e MTA, fornecendo 
bom vedamento tanto um quanto outro material.

Um estudo realizado para avaliar a resistência à 

fratura de dentes submetidos ao clareamento inter-
no e restaurados com diferentes materiais utilizou 
40 incisivos superiores tratados endodonticamente 
e divididos em 4 grupos e 10 dentes hígidos. GI, 
restaurado com resina composta, GII clareado com 
peróxido de hidrogênio e restaurado com resina 
composta, GIII restaurado com resina composta e 
pinos de fibra de vidro, G IV clareado e restaura-
do com resina composta e pino de fibra de vidro. 
Então, foram feitas trocas do gel em 2 sessões com 
intervalo de 7 dias. Após foram submetidos à aná-
lise por ANOVA e pelo teste de fratura de Tukey-
-Kramer. Os resultados encontrados indicaram 
que dentes hígidos foram mais resistentes que os 
demais, sendo menos resistentes, respectivamente, 
GIV, GIII, GII e GI com menor resistência, porém 
com resultados semelhantes. Concluíram os auto-
res que os dentes tratados endodonticamente e cla-
reados podem ser restaurados somente com resina 
composta sem a necessidade de pinos para resistên-
cia29.

Uma revisão de literatura foi realizada com o 
propósito de elucidar a etiologia e prevenção da 
reabsorção cervical externa, pós-clareamento, de 
dentes desvitalizados, e discernir sobre agentes cla-
readores adequados para tratamentos mais seguros 
e eficientes. Dessa forma, concluíram os autores 
que: a reabsorção cervical em dentes clareados tem 
etiologia multifatorial ainda não totalmente escla-
recida; que é primordial colocar uma base cervical 
protetora com efetivo selamento 2 a 3mm abaixo 
do colo cervical; que a ativação com fontes de calor 
deve ser evitada, independente do agente clareador 
e que o perborato de sódio associado à água é me-
nos agressivo para os tecidos dentais que o peróxi-
do de hidrogênio30.

Carrasco et al.31 (2007) mostraram que dife-
rentes agentes clareadores podem aumentar a per-
meabilidade da dentina da parte coronal de dentes 
com tratamentos endodônticos prévios. Avaliaram 
a influência do clareamento interno com peróxi-
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do de hidrogênio (H2O2) a 38% e a permeabili-
dade da dentina coronária de dentes anteriores e 
pré-molares superiores. Quatorze dentes, sendo 
incisivos centrais (IC), incisivos laterais (IL), cani-
nos (C), primeiros pré-molares (1PM) e segundos 
pré-molares (2PM) foram seccionados transversal-
mente e distribuídos em 2 grupos com 7 dentes 
cada. Sendo assim, G1 (sem tratamento) e G2 (cla-
reados com gel na face vestibular e câmara pulpar 
por 10 minutos, repetidos 3 vezes). Os espécimes 
foram processados histoquimicamente por meio de 
imersão em sulfato de cobre e ácido rubeânico e 
digitalizados em escaner. Os dentes que não rece-
beram tratamento, apresentaram diferença esta-
tisticamente significante, sendo os ICs e os ILs os 
dentes com os menores e os maiores valores de per-
meabilidade, respectivamente. Quando clareados, 
a permeabilidade coronária dos grupos dentais foi 
aumentada, exceto no grupo dos segundos pré mo-
lares. Concluíram que a permeabilidade da dentina 
coronária nos dentes anteriores superiores e pri-
meiros pré-molares foi alterada pelo clareamento32. 

D I S C U S S ãO

A alteração cromática que ocorre em dentes 
desvitalizados é um dos fatores que prejudicam a 
harmonia do sorriso, necessitando de interven-
ção13.

Existem diversas causas para o escurecimen-
to dos dentes, como: falhas durante o tratamento 
endodôntico, calcificações distróficas da polpa, 
contaminação da câmara pulpar, necrose da polpa, 
hemorragia pulpar pós-trauma, fatores iatrogêni-
cos e utilização de materiais obturadores à base de 
iodofórmio ou óxido de zinco e eugenol, são causas 
exógenas de caráter intrínseco que trazem altera-
ções no interior da câmara pulpar4, 16.

O processo de clareamento envolve oxidação 
e nele os materiais orgânicos são convertidos em 
dióxido de carbono e água. Os pigmentos de mo-
léculas de carbono são convertidos em compostos 

menores, os quais são mais claros. Quando começa 
a agir, o agente clareador começa a atuar em outros 
compostos da cadeia de carbono, como as proteínas 
da matriz do esmalte. Nesse ponto ocorre a per-
da da estrutura dental, por isso é importante saber 
quando parar, pois no momento em que há perda 
da estrutura dental perde-se todo o benefício esté-
tico1, 6, 16, 33.

Cabe salientar que o clareamento de dentes es-
curecidos se constitui em uma técnica simples, de 
baixo custo, extremamente conservadora e que 
apresenta eficiência e alto índice de sucesso com-
provados por vários estudos, tendo grande indica-
ção8, 10, 14, 33.

As principais indicações do clareamento interno 
são: escurecimento após necrose, escurecimento 
em dentes jovens, pigmentação por tetraciclina, 
despolpados e escurecimentos recentes. Já no caso 
dos dentes traumatizados, estes possuem o prog-
nóstico duvidoso pela possibilidade de reabsorção. 
As limitações de clareamento são: escurecimento 
por medicamentos em dentes polpados, pigmenta-
ção metálica (sendo mais indicado um procedimen-
to restaurador), escurecimentos antigos, deposição 
de dentina em dentes vitais e falta de estrutura den-
tal16.

Com relação à eficácia das técnicas de clarea-
mentos internos, alguns autores concordam que tal 
efetividade depende da etiologia do escurecimen-
to, profundidade, localização e tempo do mesmo. 
Além disso, também pode estar relacionada ao pro-
duto utilizado1, 12.

Diante das diversas técnicas clareadoras 
conhecidas, os autores concordam que, quando 
não se pode atingir o clareamento, dependendo da 
etiologia do escurecimento, deve-se proceder ao 
tratamento restaurador ou protético para atingir o 
resultado estético desejado1, 3.

Como revisado, é consenso, entre os autores, 
que tanto a utilização de perborato de sódio asso-
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ciado ao peróxido de hidrogênio, quanto o peróxido 
de carbamida, nas suas diferentes concentrações, 
resultam em clareamentos efetivos. Igualmente 
a utilização dos géis, sem adição do perborato de 
sódio, também traz resultado semelhante e eficaz, 
não sendo necessária sua associação8, 9, 10, 17, 18, 22, 23. 
Porém, quando ele é associado aos géis clareadores 
produz maior alcalinidade no meio, prevenindo os 
riscos e aumentando a segurança do tratamento2, 6.

Ressalta-se que o perborato de sódio isolado 
manipulado com água destilada ou soro fisiológi-
co, em alguns trabalhos, mostrou-se efetivo2, 6, 20, e 
em outros não, necessitando de aplicação de gel de 
peróxido de carbamida12, 19 ou peróxido de hidrogê-
nio34 para conclusão do clareamento desejado, ou, 
ainda, a confecção de faceta de resina composta, 
por não ter alcançado a coloração almejada4.

É verificado dentre os diversos autores que a téc-
nica clareadora deve ser precedida de um tratamen-
to endodôntico prévio satisfatório, da confecção de 
um tampão cervical efetivo e da utilização de gel 
clareador em alta concentração como: peróxido de 
hidrogênio e peróxido de carbamida associados ou 
não ao perborato de sódio5, 7, 8, 9, 10, 12.

Segundo a literatura, existem alguns riscos 
relacionados ao uso de géis clareadores em altas 
concentrações, sendo eles: reabsorção cervical, 
aumento da permeabilidade cervical, redução da 
microdureza do esmalte, redução da resistência à 
fratura, dentre outros13. Dessa forma, verifica-se a 
necessidade de se realizar a técnica com total res-
ponsabilidade, recorrendo-se a procedimentos para 
aumentar a segurança do tratamento, como: a con-
fecção de um tampão cervical, utilização de hidró-
xido de cálcio, assim como a correta indicação do 
clareamento. 

Os materiais revisados para vedamentos cer-
vicais foram: Ionômero de vidro23, 26, Cimento 
de óxido de zinco e Agregado trióxido mineral 
(MTA)28. De acordo com os estudos, pode-se ve-

rificar que no estudo de Sepideh et al.25 (2011) não 
houve diferença significativa entre o ionômero e o 
MTA, assim como nos trabalhos de Louro et al.23 
(2008) o Ionômero foi o material de escolha para o 
selamento. Já no trabalho de Gomes et al.26 (2008), 
o material de melhor desempenho foi o cimento de 
óxido de zinco seguido das outras duas formas de 
apresentação do ionômero de vidro (químico ou 
fotoativado), com semelhantes resultados. Logo, o 
importante é a utilização dos materiais para a pre-
venção da infiltração de gel clareador pelos túbulos 
dentinários.

Outro método eficaz preventivo dos riscos de 
um clareamento endógeno é o uso de Hidróxido 
de hidrogênio pró-análise, dentro da coroa, por 7 
dias, após o término do clareamento, antes da res-
tauração final2, 19, 23, 34. 

Quando avaliados os mecanismos associados 
às reabsorções cervicais, após técnicas clareado-
ras, os autores Zalking et al.24 (1996), Steiner et 
al.25 (1994) e Silva et al.30 (2010) verificaram a im-
portância de considerar alguns fatores relacionados 
ao dente e ao paciente, como: morfologia da junção 
amelocementária, diminuição da dureza dos teci-
dos, difusão dos agentes clareadores, alterações de 
pH, inflamação cervical, idade do paciente, trau-
matismo prévio, toxicidade dos clareadores e in-
fecção bacteriana nos túbulos dentinários. Depen-
dendo dessas considerações, pode-se estabelecer 
a possibilidade de sucesso do clareamento interno 
sem a ocorrência de reabsorção cervical.

Um fator muito importante, comprovado por 
alguns trabalhos, para determinação do risco da 
ocorrência de reabsorção cervical, é a alta permea-
bilidade da dentina coronal de dentes submetidos a 
tratamento endodôntico. Além do mais, os agen-
tes clareadores aumentam essa permeabilidade, 
aumentando esse risco consequentemente13, 31, 32. 
Portanto, deve-se tomar cuidado quando da utili-
zação de luz juntamente com agentes clareadores 
de alta concentração, pois estes provocam aque-
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cimento e consequente aumento dessa permeabi-
lidade e agressividade do gel27. Em oposição, os 
autores Rostein e Friedman18 (1991) e Teixeira et 
al.6 (2000) relatam, em seu trabalho, que quando 
associado o perborato de sódio ao gel clareador, ele 
reduz significativamente o risco de reabsorção pela 
alcalinização provocada pelo perborato. 

CO N C LU S ãO

Concluiu-se que, quando forem seguidos os pré-
-requisitos, os quais objetivam minimizar os riscos 
e sequelas que podem ocorrer após o clareamento 
interno, esse tipo de clareamento é benéfico e pro-
porciona resultados satisfatórios, independente do 
agente clareador utilizado, mesmo sendo uns mais 
eficientes que outros.

 É importante, sempre, antes de se proceder ao 
clareamento interno, verificar a qualidade do tra-
tamento endodôntico e, caso seja necessário, fazer 
o retratamento até que se obtenha uma obturação 
hermética do canal radicular.

Com relação aos materiais utilizados como tam-
pão cervical, verificou-se que o cimento de óxido 
de zinco foi o que apresentou melhor adaptação 

cervical, seguido do cimento de Ionômero de vidro 
fotoativado, seguidos então dos demais materiais.

Ao avaliarmos os agentes clareadores e suas as-
sociações, concluiu-se que as associações com os 
géis mostraram-se efetivas, porém, quando utiliza-
do apenas o perborato de sódio, este apresenta um 
resultado inferior comparado aos demais. 

Quando, em associações, estiveram presen-
tes os géis peróxido de hidrogênio ou peróxido de 
carbamida, em suas diferentes concentrações, eles 
resultaram em clareamentos com resultados, seme-
lhantemente, satisfatórios.

Os géis clareadores, quando associados ao per-
borato de sódio, este, apesar de não interferir tanto 
no efeito do clareamento, torna o meio mais alcali-
no, reduzindo os riscos de reabsorção cervical.

Após a retomada de cor do elemento dental, é 
indicado realizar a inserção de hidróxido de cálcio 
pró-análise dentro da câmara pulpar por 7 dias, 
antes da restauração final do elemento dental cla-
reado. 



90

ISSN 2176-9095 Artigos de revisão/review Articles

Kaiser KM, Beux MB. Eficácia, segurança e riscos dos diferentes clareadores internos: revisão de literatura • Science in Health • mai-ago 2013; 4(2): 80-91

R E F E R Ê N C I A S

1 .   Baratieri LN. Odontologia restauradora: fundamen-
tos e possibilidades São Paulo: 2002; 2002.

2 .   Gaspar CRM, Pereira SK. Clareamento de dentes 
escurecidos sem vitalidade pulpar Rev paul odontol 
1997 nov.-dez.;19(6):4-7.

3 .   Reis A, Loguercio AD. Materiais dentários restaura-
dores diretos: dos fundamentos à aplicação clínica. 
São Paulo: Santos; 2007.

4 .   Matuda FS, Miranda CB, Pagani C, Benetti AR, Va-
lera MC. Clareamento intra-coronário utilizando 
perborato de sódio ou peróxido de hidrogênio fo-
toativado: relato de casos clínicos Rev paul odontol 
2005 jan.-mar.;27(1):31-5.

5 .   Adam-Rodwell G, Kong BM, Bagley DM, Tonucci 
D, Christina LM. Safety profile of Colgate Platinum 
Professional Toothwhitening System. Compend Suppl 
1994 17):S622-6.

6 .   Teixeira FB, Nogueira ÉC, Ferraz CCR, Zaia AA. 
Clareamento dental interno com pasta de perbora-
to de sódio e água destilada Rev Assoc Paul Cir Dent 
2000 jul.-ago.;54(4):315-8.

7 .   Palo RM. Penetração de peróxido da câmara pul-
par para a superfície radicular externa após clare-
amento interno [Mestrado]. São José dos Campos 
Faculdade de Odontologia de São José dos Campos 
2005.

8 .   Sampaio MD, Freitas AP, Araújo RPC. Análise es-
pectrofotométrica do clareamento dental interno 
RGO (Porto Alegre) 2010 58(3): jul.-set.

9 .   Bonfante G, Kaizer OB, Pegoraro LF, do Valle AL. 
Fracture resistance and failure pattern of teeth sub-
mitted to internal bleaching with 37% carbamide 
peroxide, with application of different restorative 
procedures. J Appl Oral Sci 2006 Aug;14(4):247-52.

1 0 .   Costa AP, Souza AS, Machado MEL, Nabeshima 
CK. Comparação de dois tipos de tampão cervical 
durante clareamento dental interno Rev Assoc Paul 
Cir Dent 2010 set.-out.;64(5):391-4.

1 1 .   Brito-Júnior M, Faria-e-Silva AL, Camilo CC, 
Abreu MHNGd, Soares JA. In vitro evaluation of 
extraradicular diffusion of 6 % hydrogen perox-
ide during intracoronal bleaching. Rev odonto ciênc 
2009 24(1):36-9.

1 2 .   Farias VB, Hofling RB, Carvalho AS, Bussadori SK, 
Bassanta AD. Clareamento dental caseiro e clarea-
mento dental interno: uma associação para a recu-
peração estética do sorriso. RGO, Porto Alegre 2003 
51(4):289-92.

1 3 .   Cardoso RM, Cardoso RM, Melo Junior PC, 
Menezes Filho PF. Clareamento interno: uma al-
ternativa para discromia de dentes tratados en-
dodonticamente. Odontol Clín-Cient Recife 2001 
abr.-jun;10(2):177-80.

1 4 .   Martins JD, Bastos LC, Gaglianone LA, Azevedo 
JFGD, Bezerra RB, Morais PMR. Diferentes al-
ternativas de clareamento para dentes escurecidos 
tratados endodonticamente. Rev Cien méd biol Sal-
vador 2009 mai-ago;8(2):231-18.

1 5 .   Deus QD. Endodontia. Rio de Janeiro: Medsi; 
1992.

1 6 .   Baratieri LN. Clareamento de dentes. In: Baratie-
ri LN. Odontologia restauradora: fundamentos e 
possibilidades São Paulo: Santos; 2001.

1 7 .   Fraga RC, Siqueira Júnior JF, Assaf AV, Tulchinski 
J. Comparaçäo entre dois veículos para o perbora-
to de sódio no clareamento de dentes despolpados 
Rev bras odontol 2000 jul.-ago.;57(4):250-1.

1 8 .   Rotstein I, Friedman S. pH variation among mate-
rials used for intracoronal bleaching. J Endod 1991 
Aug;17(8):376-9.

1 9 .   Martínez DP, Tedesco AD, Miranda MS. Técnica 
mediata para clareamento de dentes desvitaliza-
dos: uma comparação clínica entre agentes clarea-
dores: relato de caso clínico JBC j bras clin odontol 
integr 2003 mar.-abr.;7(38):138-42.

2 0 .   Souza-Zaroni WC, Lopes EB, Ciccone-Nogueira 
JC, Silva RC. Clinical comparison between the 
bleaching efficacy of 37% peroxide carbamide gel 
mixed with sodium perborate with established in-
tracoronal bleaching agent. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod 2009 Feb;107(2):e43-7.



91

ISSN 2176-9095 Artigos de revisão/review Articles

Kaiser KM, Beux MB. Eficácia, segurança e riscos dos diferentes clareadores internos: revisão de literatura • Science in Health • mai-ago 2013; 4(2): 80-91

2 1 .   Rotstein I, Mor C, Friedman S. Prognosis of in-
tracoronal bleaching with sodium perborate 
preparation in vitro: 1-year study. J Endod 1993 
Jan;19(1):10-2.

2 2 .   Valera MC, Camargo CH, Carvalho CA, de Oli-
veira LD, Camargo SE, Rodrigues CM. Effective-
ness of carbamide peroxide and sodium perborate 
in non-vital discolored teeth. J Appl Oral Sci 2009 
May-Jun;17(3):254-61.

2 3 .   Louro RL, Almeida SA, Nogueira LC, Pazolini P, 
Ceschim MA, Pereira J. Prevenção de reabsor-
ção cervical no clareamento em dentes despolpa-
dos: relato de caso clínico. UFES Rev Odont 2008 
10(1):49-56.

24 .   Zalkind M, Arwaz JR, Goldman A, Rotstein I. Sur-
face morphology changes in human enamel, den-
tin and cementum following bleaching: a scanning 
electron microscopy study. Endod Dent Traumatol 
1996 Apr;12(2):82-8.

2 5 .   Steiner DR, West JD. A method to determine the 
location and shape of an intracoronal bleach bar-
rier. J Endod 1994 Jun;20(6):304-6.

2 6 .   Gomes MEO, Ribeiro BCI, Pereira KFS, Gonçal-
ves JB, Candido MSM, Yoshinari GH. Análise da 
eficácia de diferentes materiais utilizados como 
barreira cervical em clareamento endógeno. RGO 
(Porto Alegre) 2008 jul.-set.;56(3):275-9.

2 7 .   Bellan J. Efeito citotóxico de um agente clarea-
dor a base de peróxido de hidrogênio 35% sobre 
células pulpares. In: XXI Congresso de Iniciação 
Científica da UNESP. São José do Rio Preto: Anais 
eletrônicos; 2009.

2 8 .   Vosoughhosseini S, Lotfi M, Shahmoradi K, Saghi-
ri MA, Zand V, Mehdipour M, et al. Microleak-
age comparison of glass-ionomer and white min-
eral trioxide aggregate used as a coronal barrier 
in nonvital bleaching. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 
2011 Nov;16(7):e1017-21.

2 9 .   Azevedo RA, Silva-Sousa YT, Souza-Gabriel AE, 
Messias DC, Alfredo E, Silva RG. Fracture resis-
tance of teeth subjected to internal bleaching and 
restored with different procedures. Braz Dent J 
2011 22(2):117-21.

3 0 .   Silva EM, Leonardi DP, Haragushiku GA, Toma-
zinho FSF, Baratto Filho F, Zielak JC. Etiologia 
e prevenção das reabsorções cervicais externas 
associadas ao clareamento dentário. Rev Sul-Bras 
Odontol 2010 mar;7(1):78-89.

3 1 .   Carrasco LD, Zanello Guerisoli DM, Pecora JD, 
Froner IC. Evaluation of dentin permeability after 
light activated internal dental bleaching. Dent Trau-
matol 2007 Feb;23(1):30-4.

32 .   Rodrigues LM, Vansan LP, Pecora JD, Marchesan 
MA. Permeability of different groups of maxil-
lary teeth after 38% hydrogen peroxide internal 
bleaching. Braz Dent J 2009 20(4):303-6.

3 3 .   Erhardt MCG, Shinohara MS, Pimenta LA. Clare-
amento dental interno / Intra coronal bleaching. 
RGO (Porto Alegre) 2003 51(1):23-9.

3 4 .   Toledo FL, Almeida CM, Freitas MFA, Freitas CA. 
Clareamento interno e externo em dentes des-
polpados: caso clínico. Rev Fac Odont Lins/ Unimep 
2009 21(2):59-64.


