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RESUMO
Introdução: A tecnologia Grander é capaz de causar uma reestruturação molecular nos líquidos em contato 
com o sistema, reduzindo sua  tensão superficial em torno de 10%. Um agente clareador ideal deve apresen-
tar baixa tensão superficial para penetrar nos espaços interprismáticos do esmalte e pela matriz dentinária, 
reagindo com as cadeias carbônicas complexas, tornando-as mais simples. O objetivo deste estudo é avaliar, 
in vitro, a eficácia de um agente clareador à base de peróxido de hidrogênio a 35%, colocado previamente 
em contato com o sistema Grander. Métodos: Foram utilizados 20 terceiros molares humanos recém-ex-
traídos, seccionados no sentido mésio-distal e armazenados em solução de café durante 15 dias para a pig-
mentação. As metades foram divididas em dois grupos (n=20): Grupo C  (controle), gel clareador padrão; 
Grupo G (Grander modificado), onde os frascos do gel permaneceram em contato com o sistema Grander 
por 24 horas. Cada espécime foi dividido no sentido vestíbulo-lingual, sendo apenas a distal clareada. O 
gel clareador foi ativado por aparelho LED/LASER e os espécimes fotografados em estereomicroscópio 
em ambiente com iluminação controlada. As imagens foram avaliadas com o software Adobe Photoshop, 
onde foram verificados os valores de L*a*b* do fragmento clareado e não clareado, calculando-se os valores 
ΔEa*b*. Resultados: Os valores de média (±desvio padrão) para os diferentes grupos foram: C=6,29(±2,18); 
G=5,97(±1,74). O teste t mostrou que não houve diferença significante entre os grupos(p=0,61). Conclusão: 
O sistema Grander, sob essas condições, não melhorou a efetividade do agente clareador.
DEScRitORES: Clareamento de dente - Peróxido de hidrogênio - Lasers

ABStRAct
Introduction: The Grander technology can induce a molecular reorganization in the liquid in contact with 
the system, reducing the surface tension around 10%. An ideal whitening agent must present low surface 
tension to penetrate in the enamel and the dentin matrix, reacting with the complex carbonic chains, be-
coming them simpler. The objective of this study was to evaluate, in vitro, the effectiveness of a whitening 
agent hydrogen peroxide at 35% placed previously in contact with the Grander system. Methods: Twenty 
third molar just extracted, were parted in the mesio-distal direction and stored in a coffee solution during 
15 days. The specimens were divided in two groups (n=20): Group C (control), standard whitening gel; 
group G (Grander modified), where the bottles of the gel were placed in contact with the Grander system 
for 24hs. Each specimen was divided in the buccal-lingual direction and just the distal were whitening. 
The whitening agent was activated using a LED/LASER device and all specimens were photographed in 
stereomicroscope adapted in a box with controlled illumination. The images were evaluated with Adobe 
Photoshop software, and the L*a*b* values of whitening and not whitening piece were evaluated, calculat-
ing the ΔEa*b* values. Results: The values of average (± standard deviation) for the different groups were: 
C=6,29 (±2,18); G=5,97 (±1,74). Conclusion: The t test (Student) showed that did not have significant dif-
ference between the groups (p=0,61), concluding that the Grander system, under these conditions, did not 
improve the effectiveness of the whitening agent.
DEScRiptORS: Tooth bleaching - Hydrogen peroxide – Lasers
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iNtRODUÇÃO E REViSÃO DA LitERAtURA
Com a demanda estética imposta pela sociedade, a 

preocupação pela beleza facial e a necessidade de sorrisos 
cada vez mais brancos e alinhados, tornaram o clarea-
mento dental um dos procedimentos mais requisitados 
pelos pacientes ao cirurgião-dentista, razão pela qual a 
indústria de produtos odontológicos vem lançando uma 
enorme variedade de agentes clareadores e materiais res-
tauradores estéticos (Hirata et al.14, 1997).

As indicações para a realização das técnicas de clarea-
mento estão associadas à existência de alterações cromá-
ticas da estrutura dentária dos dentes vitais e não vitais, 
uma vez que estudos comprovam a eficácia do clarea-
mento dental no tratamento de fluorose, manchamen-
to por tetraciclina, pigmentação intrínseca e extrínseca 
(Feinman8, 1994).

Os pigmentos provenientes da nossa dieta, cavidade 
bucal ou da circulação sanguínea, são formados por ca-
deias carbônicas macromoleculares longas e complexas, 
que se alojam no interior da estrutura dental, devido à 
permeabilidade deste substrato. Essas cadeias longas no 
interior dos dentes fazem com que a luz seja mais absor-
vida do que refletida, tornando a estrutura dental mais 
escura (Feinman9, 1991; Torres et al.21, 2004).

 De acordo com Joiner et al.15, 2004, a cor apresenta 
3 dimensões: matiz, croma e valor. O matiz é utilizado 
para definir a cor, por exemplo o vermelho, amarelo e 
o azul. O valor está relacionado à variação do brilho e 
reflexão da luz e o croma ou saturação determina a in-
tensidade da matiz ou o seu grau de saturação. Os dentes 
poderão sofrer alterações na saturação ou no croma mas 
não no matiz. Por exemplo, um dente que apresenta cor 
C3 poderá, após o tratamento, exibir a cor C2 ou C1, 
mas não alterar o seu matiz para o B1 ou A2.

Entre os agentes clareadores externos mais utilizados, 
encontramos os produtos à base de peróxidos, que podem 
ser de carbamida ou hidrogênio (Goldstein11, 1995). O 
clareamento dental pode ser realizado de maneira casei-
ra, onde são utilizados agentes clareadores em concen-
trações menores, como o peróxido de hidrogênio 3% a 
9,5% ou peróxido de carbamida 10-22% (Haywood13, 
2000), que são auto-administrados pelo paciente, por 
um período 4-8 horas diárias, sob supervisão do cirur-
gião-dentista; ou no consultório, onde são empregados 
agentes clareadores em maiores concentrações, como o 
peróxido de carbamida 35-37%, ou o peróxido de hi-
drogênio 30-38% (Sarrett20, 2002), em sessões de 1-2 

horas.
O peróxido de hidrogênio é um composto oxidante 

instável, capaz de produzir radicais livres, decompondo-
se rapidamente quando exposto ao ar e temperatura 
ambiente. Esses radicais livres reagem com as cadeias 
escuras complexas dos pigmentos, por uma reação de 
óxido-redução, tornando-as cadeias mais simples, alte-
rando a estrutura óptica da molécula, de modo a torná-la 
mais clara, fornecendo como subprodutos o dióxido de 
carbono e a água (Goldstein e Garber11, 1995; Torres et 
al.21, 2004).

Para que o material clareador consiga reagir com as 
cadeias complexas escuras, ele deve penetrar no interior 
do esmalte e da dentina. O substrato dentário apresenta 
permeabilidade comprovada (Wainwright e Lemoine23, 
1950), e o peróxido de hidrogênio e seus radicais livres 
exibem  baixo peso molecular, sendo capazes de desna-
turar proteínas, promovendo uma maior movimentação 
de íons através dos tecidos (Mcevoy17, 1989). Essa pene-
tração ocorre principalmente através da matriz orgânica 
do esmalte, uma vez que a matriz inorgânica é altamente 
mineralizada, muito compacta, dificultando a passagem 
do peróxido através dos cristais de hidroxiapatita. 

O agente clareador apresenta livre movimentação 
na estrutura dental (Gokay10, 2004), devendo apresen-
tar, entre outras características, baixa tensão superficial, 
aumentando sua penetração e movimentação, reagindo 
com o maior número de cadeias complexas existentes 
possíveis, aumentando o efeito do agente clareador (Ba-
ratieri2, 1996; Torres et al.21, 2004).

Recentemente, foi desenvolvida a tecnologia Gran-
der, pelo naturalista austríaco Johann Grander,  que tem 
sido fonte de muitos estudos em alguns países da Eu-
ropa, uma vez que a mesma demonstrou capacidade de 
reduzir a tensão superficial dos líquidos (Faisnner7, 2000 
e Gonçalves12, 2005). Os aparelhos produzidos pela Tec-
nologia Grander são confeccionados em aço inoxidável 
No. 1.4301, o qual é admissível para o uso doméstico, 
na indústria de alimentos e hospitais, e cuja impermea-
bilidade, resistência e estabilidade, promovem completa 
segurança de que a água para o consumo humano não 
será contaminada por outras substâncias (parágrafo que 
consta do texto do laudo de certificação e licença para 
o emprego da Tecnologia Grander, emitido pelo gover-
no austríaco). O método se baseia no princípio de tra-
tamento físico da água. O aparelho Grander possui no 
seu interior cilindros blindados, que contêm uma água 
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com a sua estrutura eletromagnética alterada. Esta água é 
capaz de passar esta informação de reestruturação para a 
água que circular através do aparelho, ou tomar contato 
com sua superfície, levando as suas moléculas a se agru-
parem em unidades poliméricas menores. 

Em uma tese de mestrado finalizada em março de 
2000, no Instituto de Engenharia de Processos Térmicos 
e Engenharia Ambiental, em Graz, na Áustria, o enge-
nheiro Klaus Faisnner7 avaliou os dados físicos e físico-
químicos quando utilizada a água revitalizada (denomi-
nação dada à água após passar pelo aparelho Grander) 
e à água não revitalizadas. Além do uso da tecnologia 
Grander na indústria. Faisnner7 obteve os seguintes re-
sultados após interpretação de variáveis como balanço 
iônico, densidade, condutividade elétrica, pH, tensão 
superficial, testes com tolueno e metanol, equilíbrio das 
fases vapor / líquido e diagrama de ebulição: dentre to-
das estas medidas, a única variável que mostrou diferen-
ça significativa foi a tensão superficial, que se apresentou 
diminuída em 10% na água revitalizada.

Sabendo que os géis clareadores utilizados para o 
clareamento em consultório, apresentam entre 10-20% 
de água (Lu16, 2001), que a baixa tensão superficial do 
agente clareador é fundamental para a efetividade do cla-
reamento (Baratieri2, 1996; Torres et al.21, 2004) e que a 
tecnologia Grander é capaz de reduzir a tensão superfi-
cial dos líquidos (Faisnner7, 2000 e Gonçalves12, 2005), 
o objetivo deste estudo é de verificar a eficácia da tecno-
logia Grander, quando aplicada em um agente clareador 
à base de peróxido de hidrogênio 35%.

MAtERiAL E MÉtODO 
Por apresentarem faces linguais e vestibulares mais 

simétricas que os molares superiores, 20 terceiros mola-
res inferiores recém extraídos foram limpos com auxílio 
de uma lâmina de bisturi e armazenados congelados em 
freezer -18ºC até o momento de sua utilização (Araújo 
et al.1, 1999). 

Os dentes tiveram as coroas separadas das raízes e 
foram seccionados no sentido mésio-distal, com auxí-
lio de um disco diamantado montado em micromotor 
e as metades divididas em dois grupos (n=20): Grupo C 
(controle) e Grupo G (Grander modificado). O conteú-
do pulpar remanescente foi limpo com auxílio de uma 
cureta de dentina, sendo que cada metade recebeu, em 
sua superfície interna, um condicionamento com ácido 
fosfórico 37% (Con-Ac 37%-FGM) durante 15s. Em 

seguida, os espécimes foram  lavados abundantemente 
com água pelo mesmo tempo, removendo-se a smear 
layer formada durante o preparo dos dentes, facilitando-
se a penetração dos pigmentos na estrutura dentinária.

Como o café é um agente cromóforo, capaz de causar 
o manchamento dental (Baratieri et al.2, 1996; Torres et 
al.21, 2004), foram preparados 200ml de uma solução de 
café, onde os grupos permaneceram imersos durante 14 
dias, armazenados em estufa bacteriológica a 37ºC para 
a impregnação dos pigmentos (Villalta22, 2006).

Após esse período, os espécimes tiveram a superfície 
do esmalte polida com auxílio de discos de feltro Dia-
mond (FGM) e pasta para polimento diamantada Dia-
mond Excel (FGM), utilizando-se um contra-ângulo em 
baixa rotação, diminuindo a rugosidade superficial do 
esmalte, sendo em seguida lavados com jatos de ar-água 
(Baratieri2, 1996). Cada espécime foi dividido no sen-
tído vestíbulo-lingual, de maneira que a porção mesial 
foi separada como controle de cor, e a porção distal para 
clareamento.

A porção distal de cada espécime foi então adaptada 
em uma lâmina de cera utilidade (Wilson), permanecen-
do com a superfície do esmalte voltada para vestibular. 
O clareamento do grupo-controle foi realizado com o 
gel clareador Total Bleach (Clean Line) e auxílio de uma 
fonte de luz híbrida LED/LASER (Easy Bleach – Clean 
Line), que apresenta uma ponteira capaz de distribuir a 
luz uniformemente em todos os dentes anteriores (no 
nosso caso, cinco espécimes por vez).  Para o Grupo 
Grander, os frascos do material clareador foram coloca-
dos em contato com a Grander Flexible Unit pelo perí-
odo de 24h (Figura 1), após o qual seguiu-se o mesmo 
protocolo utilizado para o grupo-controle.

Figura 1 -  Sistema Grander Flexible Unit (Grander Technologies).

Existem várias técnicas para a atívação do gel clare-
ador propostas na literatura. Para este estudo, a técni-
ca utilizada consistiu na aplicação de uma película de 
1-2mm de espessura do gel clareador por toda superfí-
cie do esmalte, seguida de uma ativação da fonte de luz 
LED/LASER por 2 min e 40 seg. Em seguida, foi dado 
um intervalo de 1min, sendo que durante esse intervalo 
o gel foi agitado com auxílio de um pincel KG Brush 
(KG Sorensen), removendo-se as bolhas de oxigênio for-
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madas e aumentando-se o contato entre o peróxido e 
a superfície dental, sendo esse procedimento realizado 
mais duas vezes. Após as três ativações, o gel clareador 
foi removido da superfície dental com auxílio de um su-
gador para endodontia, repetindo-se a aplicação e ativa-
ção de uma nova camada do gel clareador por mais duas 
vezes. O procedimento clareador realizado se encontra 
esquematizado na Figura 2.

quaisquer variações de luz ambiente (Figura 2a e 2b).
Para a avaliação de cor dos dentes, utilizou-se o mo-

delo de cor denominado CIE L*a*b*, proposto em 1978 
pela Commission Internationale de L’Éclairage5 (CIE), 
que se baseia em um sistema matemático capaz de des-
crever as três dimensões da cor dentro de um espaço de 
cor, onde o valor de L* é a medida de luminosidade ou 
claridade de um objeto e o matiz é representado pelas 
variáveis a* e b*. A vantagem desse sistema é que as dife-
renças entre as cores podem ser expressas por unidades, 
e se obtém uma definição numérica da cor ( O’Brien18, 
1997).

A cor dos dentes foi medida a partir das imagens 
obtidas de acordo com o método descrito por Bengel3 
em 2003, utilizando-se o programa Adobe Photoshop 
CS (Adobe Systems Incorporated), onde foi determina-
da a variação de cor entre as porções escurecidas, não 
clareadas, e após o clareamento, obtendo-se um valor 
(ΔEa*b*).

Os valores ΔEa*b* obtidos para cada grupo foram 
submetidos à análise estatística empregando-se o teste-t 
(Student) a um nível de significância de 5% e teste de 
Mann-Whitney, utilizado para a confirmação dos resul-
tados.

RESULtADOS
Os valores médios ΔEa*b* obtidos para cada grupo 

encontram-se representados pelo gráfico de colunas (Fi-
gura 3).

Por meio do teste-t (Student), verificou-se que os 
valores médios ΔEa*b* obtidos para o Grupo-Controle 
(6,29±2,18) foram próximos aos valores obtidos para o 

Figura 2 –  Esquema de ativação do gel clareador pela fonte LED/
LASER

Após o clareamento, as porções mesial (cor inicial) 
e distal (cor após clareamento) dos espécimes de cada 
grupo foram colocadas juntas para a realização das toma-
das fotográficas em uma câmara fechada, com ilumina-
ção artificial constante e padronizada, adaptada em um 
estereomicroscópio com câmera digital, eliminando-se 

Figura 2a - Grupo Controle Figura 2b - Grupo Grander
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Grupo Grander modificado (5,97±1,74), não apresen-
tando diferença estatisticamente significante (t = 0,50; 
df = 36; p-value = 0,61). 

Por meio do teste de Mann-Whitney, verificou-se 
que os valores seguem a mesma distribuição em ambos 
os grupos (p-value = 0,62). No Grupo Controle o valor 
mediano obtido foi ΔEa*b*=6,29, sendo que um valor 
próximo foi obtido para o Grupo Grander Modificado, 
ΔEa*b* =5,97.

DiScUSSÃO
A proposta deste estudo é verificar a eficácia da tec-

nologia Grander, quando utilizada em um agente clare-
ador à base de peróxido de hidrogênio a 35%, uma vez 
que é capaz de reduzir a tensão superficial dos líquidos 
(Faisnner7, 2000 e Gonçalves12, 2005), e poderia agir so-
bre o agente clareador, reduzindo sua tensão superficial, 
melhorando sua capacidade de molhamento, aumentan-
do sua penetração e movimentação no substrato dental e 
conseqüentemente, melhorando o grau do clareamento 
dental.

Quando uma investigação científica se propõe a ava-
liar a interação entre materiais e diferentes substratos, 
um dos aspectos fundamentais é o método de avaliação 
empregado, de modo que, possa expressar realmente a 
capacidade de ação entre eles.

Foram utilizados dentes humanos devido à maior fi-
delidade dos resultados, uma vez que os dentes bovinos, 
apesar de úteis em avaliações in vitro (Coradazzi et al.6, 
1998), apresentam resultados de penetração do peróxido 
de hidrogênio inferiores, provavelmente pelas diferenças 
existentes na composição do substrato avaliado e maior 
espessura de dentina nos dentes bovinos.

Foi utilizada uma solução de café concentrada para 
a pigmentação dos espécimes devido ao fato de ser um 
produto ingerido diariamente pela maioria da popula-
ção, além de apresentar seu potencial cromóforo com-

provado (Baratieri et al.2, 1996; Torres et al.21, 2004, 
Villalta22, 2006).

A opção pela técnica de clareamento em consultório 
com auxílio de uma fonte de luz led/laser, valeu pelo fato 
de ser uma das técnicas mais procuradas pelos pacientes 
atualmente e capaz de promover resultados imediatos 
(Torres et al.21, 2004).

O uso do agente clareador à base de peróxido de hi-
drogênio a 35% (Total Bleach Clean Line), ocoreu pelo 
fato do produto apresentar um pH alcalino, o que favo-
rece à formações de radicais livres com maior capacidade 
oxidante como a peri-hidroxila (Goldstein11, 1995). O 
produto é apresentado em dois frascos, e quando pre-
parado, apresenta uma coloração avermelhada. Como a 
luz emitida pelo led utilizado apresenta uma cor azul, 
favorece um aquecimento seletivo e controlado apenas 
do gel, ao invés de toda estrutura dental, evitando-se os 
riscos de superaquecimento (Torres et al.21, 2004).

Gonçalves12, em 2005, avaliou a ação do sistema 
Grander sobre sistemas adesivos, comprovando que a 
tecnologia Grander foi capaz de diminuir a tensão su-
perficial dos adesivos, e também o seu ângulo de contato 
com a superfície dental, confirmando a tese de Faisnner7 
em 2000, de que a tecnologia Grander é capaz de redu-
zir a tensão superficial dos líquidos, melhorando sua ca-
pacidade de molhamento, o que poderia favorecer uma 
maior penetração do agente clareador para o interior dos 
tecidos dentários. 

Foi escolhido o método de avaliação de cor proposto 
por Bengel3 em 2003, que se mostra seguro e confiável, 
uma vez que é capaz de avaliar as cores em escalas maio-
res do que quando comparado às técnicas de avaliação da 
cor pelo uso de escalas (Cal4, 2005). 

Foi verificado visualmente, durante a manipulação, 

Control Grander
0

2

4

6

8

10

D
Ea

*b
*

Figura 3 -  Média (±desvio padrão) dos valores 
ΔEa*b* segundo os grupos.

Grupos 
(média±desvio 

padrão)
t (df+ = 36) p-value

Control 
(6,29±2,18) 

vs 
Grander 

(5,97±1,74)

0,50 0,61

Tabela 1 -  Teste de hipótese na comparação dos valores médios de 
ΔEa*b*  dos 20 dentes em cada um dos grupos. Resulta-
do do teste t(Student) de amostras independentes, α = 5%.
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que o agente clareador Grander modificado se apresen-
tou mais fluído do que antes da modificação, sugerindo 
uma alteração física. 

Sabendo que quando mais um pH alcalino esteve 
diretamente relacionado com a consistência do agente 
clareador, os líquidos A e B que compõem o agente clare-
ador Total Bleach (Clean Line), foram colocados em um 
pHmetro antes e depois de serem Grander modificados, 
quando se verificou que o líquido A, que apresentava 
um pH ácido, tornou-se menos ácido depois de Grander 
modificado; o líquido B, que apresentava um pH mais 
alcalino, tornou-se menos alcalino depois de Grander 
modificado, fato que confirma os relatos do fabricante 
de que a tecnologia Grander é capaz de promover uma 
estabilidade molecular dos líquidos tendenciando à neu-
tralização do pH do meio.

A neutralização do pH faz com que os radicais livres 
liberados pela decomposição do peróxido de hidrogênio 
sejam menos efetivos na redução das cadeias carbôni-
cas cromóforas em cadeias menores, motivo pelo qual, 
provavelmente, o agente clareador Grander modificado 
apresentou pequena diminuição na intensidade do clare-
amento, embora não estatisticamente significante.

Apesar de modificações físico-químicas terem ocor-
ridas, o sistema Grander, sob essas condições, não foi 
deletério ao sistema clareador.

cONcLUSÃO
Não houve diferença significante quanto aos valores 

ΔEa*b* obtidos entre o grupo convencional e o grupo 
Grander modificado.

A tecnologia Grander, sob essas condições, não foi 
deletéria ao agente clareador Total Bleach.
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