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XXVI  SIC 
SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

INTRODUÇÃO 

Na comparação intergrupos entre a medida de cor inicial 

com a imediata (21 dias), as diferenças entre as médias 

não foram significativas, embora o p-valor (p = 0,06) 

observado tenha sido muito próximo do limite de 

significância (p< 0,05). Já no período de 1 mês após o 

clareamento, houve diferença significativa entre G30 e G45, 

onde G45 apresentou valor significativamente mais alto de 

ΔE que G30. A longo prazo (6 meses e 1 ano), porém, não 

foram encontradas diferenças significativas, sugerindo que 

não há benefícios na utilização de um tempo de exposição 

maior ao agente clareador; 

Na comparação entre os períodos de avaliação (21 dias, 1 

mês, 6 meses e 1 ano), não foram observadas diferenças 

significativas para ambos os grupos.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

OBJETIVO 

O presente estudo  teve como objetivo avaliar possíveis 

diferenças no grau de clareamento dentário a partir da 

comparação de dois diferentes tempos de aplicação do gel 

clareador à base de peróxido de hidrogênio a 35% na 

técnica  de consultório. 

Foram selecionados 12 pacientes, provenientes de 

diferentes cursos de graduação da UFRGS. 

Cada paciente utilizou o agente clareador na arcada 

superior, aleatoriamente, em um hemi-arco por 45 minutos 

(G45), e no outro por 30 minutos ininterruptos (G30). Estes 

protocolos de clareamento foram realizados em três 

sessões clínicas com intervalo de uma semana entre cada 

uma delas.  

Foram realizadas comparações através de medições 

padronizadas de leitura da cor dos dentes ântero-superiores 

empregando o espectrofotômetro (Vita EasyShade), e a 

avaliação do grau de alteração de cor (ΔE) foi realizada nos 

períodos imediato, 1 mês, 6 meses, e 1 ano após o  

tratamento clareador.  

Os dados foram analisados estatisticamente através dos 

testes t de Student para amostras pareadas e teste não 

paramétrico de Friedman.  

O clareamento dental é um dos procedimentos mais 

realizados na atualidade nos consultórios odontológicos, a 

fim de melhorar a aparência do sorriso¹, pois a cor dos 

dentes é o fator de maior insatisfação dos pacientes em 

relação à estética dental². Essa necessidade levou ao 

considerável aumento no número de produtos e técnicas de 

clareamento, assim como uma grande quantidade de 

pesquisas nesta área, possibilitando assim, tratamentos 

estéticos cada vez mais previsíveis e de excelência³. 

Apesar do procedimento de clareamento dentário ser 

conhecido desde o século XIX, sua maior utilização clínica 

aconteceu após a introdução da técnica de clareamento 

caseiro com peróxido de carbamida a 10% por Haywood e 

Heymann em 19894.  

No início do século, surgiu a técnica de clareamento de 

dentes vitais em consultório, onde o peróxido de hidrogênio 

em concentrações mais altas é aplicado sobre os dentes 

com o objetivo de acelerar o resultado e motivar o paciente 

na primeira consulta. 

Comparação Grupos n Média DP p Estatística 

21 dias 
G45 12 7,28 2,73 

0,06 
Diferença não 

significativa* G30 12 6,34 2,59 

1 mês 
G45 12 8,26 3,35 

0,02 
Diferença 

significativa* G30 12 6,72 2,30 

6 meses 
G45 12 7,27 2,47 

0,53 
Diferença não 

significativa* G30 12 6,92 2,34 

1 ano 
G45 12 7,29 3,24 

0,95 
Diferença não 

significativa* G30 12 7,33 2,76 

Comparação Média DP p Estatística 

G45 

21 dias 7,28 2,73 

0,430 
Diferença não 

significativa* 

1 mês 8,26 3,35 

6 meses 7,27 2,47 

1 ano 7,29 3,24 

G30 

21  dias 6,34 2,59 

0,769 
Diferença não 

significativa* 

1 mês 6,72 2,30 

6 meses 6,92 2,34 

1 ano 7,33 2,76 

Tabela 2. Teste não paramétrico de Friedman com nível de significância de 5% (p<0,05). 

Tabela 1. Teste t student para amostras pareadas com nível de significância de 5% (p<0,05). 

O presente estudo indicou que o uso de agente clareador 

por um período de 45 minutos, quando comparado a 30 

minutos, apresenta um ligeiro aumento no grau de 

clareamento para curtos períodos de avaliação (1 mês). 

Para períodos de tempo superiores (6 meses e 1 ano) não 

verificou-se diferenças significativas entre os tempos de 

aplicação do gel. No entanto, sugere-se a necessidade de 

mais estudos para avaliar essas  tendências. 

Todos os participantes mostraram-se satisfeitos com o grau 

de clareamento dos dentes no final da pesquisa; 


