
AvAliAção dA temperAturA in vitro durAnte A reAção termocAtAlíticA 
no clAreAmento de dentes despolpAdos

in vitro evaluation of the temperature during thermocatalytic reaction 
in nonvital teeth bleaching

resumo

Introdução: Atualmente, com o crescente interesse na estética, o clareamento dental surge como boa alter-
nativa, principalmente para os dentes tratados endodonticamente. Porém, a utilização de técnicas como a 
termocatalítica, da qual se utiliza o calor para potencializar o efeito do agente clareador, essa técnica ainda 
carece de informações referentes à temperatura, pois o alto grau pode causar danos ao periodonto. Métodos:  
O objetivo do presente estudo é avaliar a temperatura produzida pelo pirógrafo, variando-se a graduação 
de temperatura e o comprimento da ponta ativa, em incisivos centrais superiores com diferentes espessuras 
de parede vestibular. Resultados: Observou-se que o comprimento da ponta e a variação da temperatura 
aplicada interferiam significativamente na tomada da temperatura tanto na face vestibular como na câmara 
pulpar. Conclusão: Conclui-se, então, que a utilização do pirógrafo como um instrumento de aquecimento, 
no qual se consegue controlar a temperatura alcançada, é um método seguro quando utilizado na gradua-
ção dois, com o comprimento da ponta ativa em 25mm. 

descritores: Clareamento de dente - Estética dentária - Endodontia.

ABstrAct

The aim of the presente study is to evaluate the influence of the grading, lenght of the active tip is used in 
pyrograph and its relations with the thickness of the dentine-enamel of the vestibular face  of the upper 
central incisiors teeth devitalized in vitro varying the temperature during the reaction thermo-catalytic 
used in the dental bleaching.

descriptors: Tooth Bleaching - Esthetics, dental - Endodontics.
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introdução e revisão dA literAturA
A estética facial é um fator imponderável no que diz 

respeito ao complexo biopsicoemocional do paciente, 
tanto no seu componente intrínseco como no seu rela-
cionamento com a sociedade em que vive, uma vez que 
forma a fisionomia do indivíduo.

Nesse contexto de estética sabe-se que os dentes são 
elementos de fundamental importância, pois transmi-
tem não apenas beleza através do alinhamento e con-
torno, mas também saúde e status quando apresentam 
cores claras e agradáveis (Michelli9, 1987; Aun1, 1993; 
Baratieri2, 1993).

Baratieri2 (1993) acredita que praticamente todos os 
dentes anteriores tratados endodonticamente apresen-
tam algum grau de alteração de cor, porém nem todos 
devem ser clareados. A seleção dos casos para determinar 
o tipo de clareamento que os dentes sofrerão deve ser 
feita rigorosamente (Marinho et al.8, 1997).

Dentre os problemas mais comuns que levam os pa-
cientes à procura desse tratamento encontra-se a altera-
ção de cor natural, que ocorre devido a inúmeros fatores, 
porém a maior procura geralmente está associada às mu-
danças que surgem após tratamentos endodônticos mal 
executados, pelos processos de mortificação pulpar, casos 
de traumatismos, manchamentos por medicamentos e 
algumas condições sistêmicas (Grossman6, 1983; Ventu-
rini12 , 2001)

Alguns autores (Aun1, 1993; Souza Neto10, 1996) 
apresentam como etiologia da alteração cromática, em 
dentes tratados endodonticamente, fatores como: ci-
rurgia de acesso inadequado, remoção incompleta do 
conteúdo da cavidade pulpar, hemorragias e substâncias 
medicamentosas e materiais obturadores deixados nas 
câmaras pulpares.

Venturini12 (2001) ressalta ainda que a alteração da 
cor que ocorre após o tratamento endodôntico deve ser 
tratada com técnicas simples, materiais e medicamentos 
adequados, para se obter um resultado atisfatório para o 
profissional e para o paciente.

O tratamento, para a maioria dos casos, é o clare-
amento dental, descrito há tempos por M’Quillen em 
1861, e, desde então, inúmeras técnicas têm sido desen-
volvidas e, cada vez mais, técnicas alternativas de trata-
mento que trazem soluções rápidas são procuradas.

Várias técnicas surgiram, porém, de acordo com a 
literatura, empregam-se basicamente duas substâncias 
químicas oxidantes, isoladas ou associadamente, a  saber, 

peróxido de hidrogênio (e, mais recentemente um deri-
vado, o peróxido de carbamida) e perborato de sódio.  

Tais substâncias têm sido utilizadas através de técni-
cas como a Walking Bleach (mediata), na qual são co-
locadas substâncias clareadoras na cavidade pulpar sem 
ativação por nenhum método, e a técnica termocatalítica 
(imediata), que utiliza uma fonte ativadora de calor para 
otimizar a ação dos agentes clareadores.

Dentre as técnicas sugeridas, Santos et al.11 (1996) 
indicaram o uso do pirógrafo como fonte de calor e ino-
vação para a técnica clareadora, considerando que essa 
técnica termocatalítica é uma boa opção quando realiza-
da com segurança. O método associa a reação química 
obtida do perborato de sódio com o peridrol ao calor, 
pode também ser fornecido através de luz halógena ou 
mesmo pela luz laser.

Aun1 (1993) indicou a utilização do pirógrafo devido 
à possibilidade de graduá-lo numa temperatura constan-
te, sugerindo uma temperatura aproximada de 50°C so-
bre algodão umedecido com agente clareador.

É importante salientar ainda que a indicação do me-
lhor procedimento depende do total conhecimento do 
manuseio técnico e de suas possíveis seqüelas, pois uma 
série de efeitos indesejáveis pode aparecer, como a dimi-
nuição da resistência à fratura, reabsorção radicular cer-
vical, diminuição de adesão de materiais restauradores, 
recidiva de manchamento, entre outros.

Nesse rumo, Demarco e Garone Netto3 (1995) acre-
ditam que a reabsorção cervical é decorrente da inade-
quada utilização da técnica, que pode ser evitada com 
a colocação de um selamento duplo na porção cervical 
radicular. Santos et al.11 (1996) relataram que os efei-
tos adversos podem ser minimizados com a utilização 
de uma fonte de calor constante e controlada, como a 
ponta do pirógrafo.

O cirurgião-dentista deve ter o maior número de in-
formações sobre as técnicas utilizadas para obter melhor 
prognóstico e informar ao paciente os possíveis riscos do 
tratamento, precavendo-se assim de consequências inde-
sejáveis. Deve ainda considerar que cada caso exige um 
cuidado particular em sua condução, tanto quanto aos 
materiais como aos métodos clareadores a serem empre-
gados.

Nesse sentido, este estudo teve o objetivo de avaliar o 
emprego do pirógrafo no clareamento através da técnica 
termocatalítica, observando a influência do comprimen-
to de sua parte ativadora e dos diversos graus da escala 
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de temperatura em dentes com diversas espessuras de 
parede vestibular, tomando-se a temperatura produzida 
nessas situações para que seja possível posteriormente 
sua inferência na estrutura dentária. 

mAteriAis e mÉtodos
Para a realização deste estudo foram utilizados quin-

ze incisivos centrais superiores humanos extraídos, obti-
dos do banco de dentes da disciplina de Endodontia da 
UNICID, previamente selecionados para que não apre-
sentassem alterações estruturais significativas que impe-
dissem a realização da técnica.

 Os espécimes foram divididos em três grupos com 
cinco dentes cada, de acordo com as espessuras da pa-
rede vestibular, que foram mensuradas com auxílio de 
um paquímetro (JON): Grupo I (1.5mm), Grupo II 
(2.0mm) e Grupo III (2.5mm).

Após a seleção dos espécimes, foi confeccionado um 
dispositivo radiográfico com resina acrílica, destinado 
a tomadas radiográficas padronizadas. Posteriormente 

foram realizadas radiografias iniciais e após tratamento 
endodôntico (abertura, preparos da entrada do canal, 
odontometria, preparo químico-cirúrgico, obturação a 
0,5mm aquém do vértice radiográfico).

A seguir foi realizado um selamento de aproximada-
mente 3mm, entre a câmara pulpar e o canal radicular, 
com cianoacrilato de metila (SuperBonder) em todos 
os espécimes, obtendo-se a partir daí nova tomada radio-
gráfica para confirmação desse selamento. Os espécimes 
com os canais devidamente tratados foram fixados em 
tubo de ensaio, com auxílio de um anel de borracha, 
preenchido com soro fisiológico a 37°C como meio para 
simular a temperatura corpórea.

Os tubos de ensaio com os dentes fixados foram leva-
dos à incubadora universal da marca Benfer (modelo dm 
120) para manutenção da temperatura. (Figura 1).

Foram utilizadas no estudo pontas ativas modifica-
das: A (curta = 20mm), B (média = 25mm), e C (longa 
= 30mm), que foram confeccionadas a partir de fio orto-
dôntico 0.7mm (Figura 2).

Figura 1.  Tubos de ensaio com os espécimes fixados, na incubadora 
universal com temperatura a 37°C.

Figura 2.  Pontas ativas modificadas: curta (20mm), média (25mm) 
e longa (30mm).

Com o auxílio de uma ponta termistora do termô-
metro bipolar modelo MT-520 da marca APPA, mensu-
raram-se as variações das temperaturas das pontas ativas 
modificadas do pirógrafo isoladamente nas graduações 
1, 2 e 3.

A seguir, com a utilização das pontas modificadas 
sobre os espécimes, variou-se a graduação (1, 2 e 3) do 
pirógrafo Palante modelo M-10 estudantil IV-10 AMPS 
para a tomada das temperaturas produzidas nos diver-
sos grupos, que foram realizadas durante 10 segundos 
em cada dente testado, na face vestibular e no interior 
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da cavidade sobre o algodão colocado na câmara pulpar 
(Figura 3).

Os resultados considerados foram as médias obtidas 
das temperaturas nos elementos dentais. Os valores ob-
tidos foram tabulados separadamente, para cada grupo 
de dentes confeccionou-se uma tabela com os seguin-
tes dados: temperatura, face da instalação do termistor 
e comprimento da ponta ativa. Além das tabelas com os 
resultados significativos, criou-se uma tabela, onde mos-
tram as tempraturas na ponta do pirografo em tempera-
tura ambiente. 

As importâncias obtidas nas tabelas 2, 3 e 4 foram 
analisadas estaticamente, através do método Kruskall-
Wallis, quando então foram comparados os dados entre 
as pontas do pirógrafo; entre a temperatura obtida nas 
faces dos espécimes e entre as temperaturas dos elemen-
tos.

resultAdos
Os resultados estão expressos nas Tabelas 1, 2, 3 e 4 

a seguir.
Espessura entre face vestibular externa e parede ves-

tibular interna:

Figura 3.  Mensuração da temperatura na face vestibular e câmara 
pulpar dos espécimes.

Tabela 1 -  Média da mensuração da temperatura conforme a gradu-
ação da temperatura do pirógrafo e as pontas modificadas: 
(Temperatura Ambiente = 24 °C)

Pontas Graduação 1 Graduação 2 Graduação 3
A 163 °C 190 °C 339 °C
B 134 °C 183 °C 276 °C
C 126 °C 172 °C 219 °C

I = 2.5mm II = 2.0mm III = 1.5mm
Ponta do Pirógrafo:
A = curta (20mm)
B = média (25mm)
C = longa (30mm)
Local de instalação do termistor:
V = vestibular CP = câmara pulpar

Temperatura

→
1 2 3

Comprimento

↓
V CP V CP V CP

A 38 63 39 71 41 90
B 37.5 57 38.5 60 39.5 87
C 37 52 38 55 38 75

Tabela 2 –  Média da mensuração da temperatura na face vestibular 
(V) e câmara pulpar (CP), variando o comprimento da 
ponta do pirógrafo para espessura de 2,5mm em diferentes 
graduações de temperatura

Tabela 3 –  Média da mensuração da temperatura na face vestibular 
(V) e câmara pulpar (CP), variando o comprimento da 
ponta do pirógrafo para espessura de 2,0mm em diferentes 
graduações de temperatura

Temperatura

→
1 2 3

Comprimento

↓
V CP V CP V CP

A 39 63 40 72 42 90
B 38.5 57 38.5 60 40 87
C 38 52 37 55 39 75

Tabela 4 –  Média da mensuração da temperatura na face vestibular 
(V) e câmara pulpar (CP), variando o comprimento da 
ponta do pirógrafo para espessura de 1,5mm em diferentes 
graduações de temperatura

Temperatura

→
1 2 3

Comprimento

↓
V CP V CP V CP

A 41 63 43 72 44 90
B 39.5 57 40 60 42 87
C 39 52 39 55 40 75



Baratella T, Akabane CE, Fukunaga D, Lemos EM, Caldeira CL. Shimabuko DM. Avaliação da temperatura in vitro durante a reação 
termocatalítica no clareamento de dentes despolpados. revista de odontologia da universidade cidade de São paulo 2007 maio-ago; 
19(2):115-21

119

A análise estatística realizada pela comparação dos 
resultados obtidos nas tabelas 2, 3 e pelo método de 
Kruskall-Wallis mostrou diferença estatisticamente sig-
nificante a 1% entre os Grupos 1, 2 e 3 para todos os 
dados tomados na face vestibular, quando da variação 
de comprimento da ponta entre os grupos e quanto à 
variação de graduação de temperatura.

O mesmo teste demonstrou diferença estatística para 
os dados tomados da câmara pulpar ao nível de 5% 
quando da variação do comprimento da ponta, porém 
não apresentou diferença quanto à variação de tempera-
tura e, evidentemente, à variação de espessura dentária 
(mensurada entre a parede e a face vestibular).

discussão
O sucesso do clareamento dental está relacionado 

com os fatores etiológicos do escurecimento, tempo de 
evolução, idade do paciente (devido ao calibre dos túbu-
los dentinários), grau da alteração cromática, condição 
socioeconômico-cultural do paciente, que fazem com 
que o tempo seja valorizado, além do diagnóstico correto 
e técnica utilizada.

Dentre os fatores citados, importa considerar as cau-
sas que acarretam o escurecimento dental, visto que boa 
parte dessa etiologia está relacionada aos fatores decor-
rentes do tratamento endodôntico mal conduzido, pro-
cesso de mortificação pulpar, hemorragia subseqüente 
ao traumatismo, restauração inadequada (Grossman6, 
1983; Francischone et al.4, 1986; Machado et al.7, 1991; 
Baratieri2; Aun1, 1993; Demarco e Garone Netto3, 1995; 
Marinho et al.8, 1997; Galan Jr e Namen5, 1998; Ven-
turini12, 2001)

Ainda nos dias atuais, a técnica mais utilizada é o 
Walking bleach ou mediata, que consiste na aplicação de 
um agente químico (perborato de sódio) no interior da 
câmara pulpar, cuja ativação é lenta, com reavaliação de 
três a sete dias e, se for necessário, repetição do procedi-
mento até que a cor desejada seja obtida. (Grossman6, 
1983; Aun1, 1993; Marinho et al.8, 1997) 

A respeito de efeitos adversos resultantes das técnicas 
clareadoras, ainda que discutíveis, a literatura mostra a 
possibilidade de diminuição da resistência à fratura e do 
surgimento de reabsorção radicular externa. (Santos et 
al.11, 1996; Machado et al.7, 1991) 

A possível diminuição da resistência dentinária de-
corrente do clareamento, isoladamente, não é suficiente 
para deixar o dente mais susceptível à fratura dental, mas 

advém de um conjunto de fatores, tais como a quanti-
dade de estrutura dental remanescente após cirurgia de 
acesso e o tipo de técnica e material restaurador a serem 
utilizados posteriormente. (Francischone et al.4, 1986; 
Demarco e Garone Netto3, 1995)

Com relação à reabsorção radicular, observa-se que 
sua ocorrência está condicionada não somente ao agente 
químico que penetra no periodonto através dos túbulos 
dentinários, mas também às falhas da junção amelo-den-
tinárias encontradas em alguns casos, podendo ainda ser 
potencializada pelo calor excessivo e dentes que sofreram 
traumatismos.

Visando prevenir as principais reações adversas, devi-
do ao descontrole ou aumento excessivo da temperatura, 
tais como lesão das fibras do ligamento periodontal e re-
absorções cervicais,  que estão diretamente relacionadas 
aos instrumentos e à proteção inadequada das estruturas 
dentais, deve-se obter um aparelho que atinja a tempe-
ratura segura e necessária para potencializar o agente 
clareador sem danificar a estrutura de suporte, além de 
realizar na região cervical um perfeito selamento duplo 
com aproximadamente 2mm de espessura independente 
da técnica utilizada.(Aun1, 1993; De Marco e Garone 
Netto3, 1995; Marinho et al.8, 1997; Venturini12, 2001)

Evidencia-se, no presente experimento, pela prática 
desenvolvida e pelas informações colhidas, que o piró-
grafo Palante de ponta modificada é um dos meios de 
controle da temperatura ideal, pois sua fonte de calor é 
constante, o que aliás também foi comprovado por Ma-
chado et al.7, 1991; Aun1, 1993; Santos et al.11, 1996; 
Marinho et al.8, 1997.  

Com efeito, observou-se neste trabalho que com o 
tempo experimental de dez segundos, nas respectivas 
graduações 1, 2 e 3 e pontas modificadas de 15, 20 e 
25mm, obtiveram-se com diferença estatisticamente sig-
nificante para as temperaturas tomadas na câmara pul-
par, variando o comprimento da ponta entre os grupos.

Tal fato nos leva a acreditar que temperaturas mais 
baixas e utilizando-se pontas com maior comprimen-
to, que possibilitem uma menor transferência de tem-
peratura à superfície dentária, são as mais indicadas e, 
transferindo-se os resultados para a ação clínica, a téc-
nica se apresenta segura e possivelmente não lesiona o 
periodonto.

Por outro lado, graduações de temperatura maiores 
podem levar excesso de calor à região periodontal, além 
de agredir internamente a estrutura dentinária, acarre-
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tando dificuldade de selamento e restauração final do 
preparo pós-clareamento, bem como o aparecimento de 
processos reabsortivos cervicais.

Apesar de mostrarem significância entre si na tempe-
ratura aferida na câmara pulpar e face vestibular, as dife-
renças promovidas entre as pontas utilizadas conduzem à 
observação prática de que aquelas de maior comprimen-
to possibilitam maior segurança durante o procedimento 
clareador, sem perda de capacidade ativadora do agente 
e, certamente, com menor condução de calor. A ativação 
do agente clareador pelo aumento da temperatura  tem 
como principal objetivo aumentar a liberação de oxigê-
nio, substância responsável pelo clareamento, proporcio-
nando assim um efeito mais rápido e, como observado 
na revisão da literatura, se utilizado de maneira contro-
lada e adequada não causa nem dano ao elemento dental 
nem a suas estruturas.

Ainda cabe ressaltar que em todos os dentes testados, 
observou-se que, a temperatura mensurada na face exter-
na vestibular era muito próxima daquela que geralmente 
se encontra no periodonto humano (geralmente valores 
próximos à temperatura corpórea, cerca de 36,5°C), in-
dicando que, provavelmente, uma elevação de tempera-
tura de 3 a 4°C não gera danos irreparáveis na estrutura 
periodontal.

Por outro lado, a temperatura elevada encontrada na 
câmara pulpar dos dentes testados alerta para que, du-
rante a realização do clareamento, a ponta da fonte de 

calor não contate diretamente a superfície de dentina, 
pois pode favorecer a transmissão do calor, além de dani-
ficar estruturas mineralizadas dessa área. Para minimizar 
tais efeitos, leve-se em conta Aun1, 1993, que sugere a 
colocação de uma bolinha de algodão entre o material 
clareador e a superfície externa, para diminuir tais infe-
rências lesivas.

Porém, diante dos resultados observados, admiti-se 
que a técnica termocatalítica é ainda um meio de fonte 
de calor eficiente, quando aplicada corretamente, mas a 
absorção de calor pelas estruturas duras e de sustentação 
do dente deve ser um fator a ser considerado com aten-
ção.

Para isso, o profissional deve ter total conhecimen-
to e domínio da técnica, assim obtendo larga margem 
de sucesso, direcionando sua indicação para casos bem 
selecionados e adotados a partir de um consenso entre 
paciente e profissional.

conclusÕes
• Ocorreu diferença estatística significante de diver-

sos níveis entre as temperaturas obtidas da face vestibular 
e a câmara pulpar dos dentes testados, nas várias gradua-
ções de temperatura e pontas utilizadas.

• Em particular, houve diferença estatisticamente sig-
nificante entre as temperaturas mensuradas na câmara 
pulpar para as pontas do pirógrafo utilizadas, indepen-
dente das espessuras de parede vestibular dos dentes tes-
tados.
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