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RESUMO 

Introdução: A busca por um padrão de dentes mais brancos tem es-
timulado o consumo de agentes clareadores e, apesar de ser um trata-
mento estético conservador, possíveis danos à estrutura oral podem 
ocorrer com o uso excessivo desses produtos. Objetivo: Discorrer 
sobre as principais implicações do clareamento dental em consultó-Recebido em: 16/05/2019
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rio realizado em dentes vitais, ressaltando os efeitos locais causados 
tanto nos tecidos moles, quanto nos duros. Metodologia: Trata-se de 
uma revisão de literatura, realizada nas bases de dados online: Pub-
med, Lilacs e Scielo, incluindo artigos originais e de revisão. Utili-
zando os seguintes descritores: “Esmalte Dentário”, “Clareamento 
Dental”, “Clareadores” e “Sensibilidade da dentina”. Conclusão: 
Observou-se que dentre os efeitos adversos, a sensibilidade dentária 
durante e após o clareamento de dentes vitais ocorre mais frequen-
temente, seguido da irritação gengival e das alterações da superfície 
do esmalte.

Palavras-chave: Esmalte dentário. Clareamento dental. Clareado-
res. Sensibilidade da dentina.

ABSTRACT

Introduction: the search for whiter teeth pattern has encouraged 
the consumption of bleaching agents and, despite being a 
conservative aesthetic treatment, possible damages to the oral 
structure can occur with excessive use of bleaching products. 
Objective: to describe the main implications of the vital tooth 
bleaching in-office, emphasizing the local effects in the soft 
and hard tissues. Methods: this is a literature review that used 
electronic databases: PubMED/ Medline, Lilacs and Scielo, 
including original and review articles. The following descriptors 
were used: “Dental Enamel”, “Tooth Bleaching”, “Bleaching 
Agents” and “Dentin Sensitivity”. Conclusion: It was observed 
that among the adverse effects tooth sensitivity during and after 
vital tooth bleaching occur more often, followed the gingival 
irritation and alteration of the enamel surface.

Key words: Dental Enamel. Tooth Bleaching. Bleaching Agents. 
Dentin Sensitivity.

INTRODUÇÃO

A odontologia estética vem crescendo a cada dia e se tornando 
um fator primordial para os pacientes. Assim, nota-se que os clíni-
cos estão bem conscientes da importância do clareamento dental na 
prática clínica diária, principalmente por ser uma abordagem segura 
e conservadora (LUQUE-MARTINEZ et al., 2016). 
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Nesse sentido, muitos materiais vêm sendo desenvolvidos, bem 
como técnicas e protocolos de aplicação (KIELBASSA et al., 2015). 
Dentre as principais técnicas para dentes vitais, pode-se citar o cla-
reamento caseiro (realizado pelo paciente com a supervisão do ci-
rurgião-dentista); clareamento em consultório; e a associação dessas 
duas técnicas. Contudo, vale ressaltar que fitas clareadoras, dentifrí-
cios, moldeiras pré-fabricadas contendo géis clareadores (ALBANAI 
et al., 2015; DE GEUS et al., 2016), entre outros, ainda são produtos 
com venda liberada em alguns países. 

Muitos tipos de alterações de cor podem afetar a aparência dos 
dentes. As causas desses problemas variam, sendo classificadas em 
extrínsecas ou intrínsecas. As manchas extrínsecas normalmente 
resultam da acumulação de substâncias cromogênicas na superfície 
externa do dente, essas mudanças podem ocorrer devido à má higie-
ne bucal, ingestão de alimentos e bebidas cromogênicas e relacio-
nada ao uso do tabaco. Já as alterações intrínsecas são geralmente 
causadas por manchas internas mais profundas ou defeitos de esmal-
te, geralmente em decorrência de fatores como: envelhecimento; uso 
de medicamentos, como a tetraciclina; ingestão excessiva de flúor; 
icterícia grave na infância; porfiria; necrose pulpar; trauma; e trata-
mentos endodônticos (ALQAHTANI, 2014).

Existe uma série de efeitos adversos após os procedimentos de 
clareamento dentário que foram relatados, como a sensibilidade den-
tinária, irritação na mucosa, alteração da superfície do esmalte, entre 
outros efeitos, como degradação marginal e diminuição da resistên-
cia da união entre dentes e restaurações (ALBANAI et al., 2015; LIA 
MONDELLI et al., 2015). 

Visando minimizar esses efeitos indesejáveis e prezando sempre 
pela saúde e bem-estar dos pacientes, diversas técnicas vêm sendo 
descritas envolvendo diferentes tipos de agentes clareadores, em 
concentrações distintas, períodos de aplicação e tratamentos varia-
dos. Assim, o objetivo desse estudo é apresentar, por meio de uma 
revisão de literatura, as implicações do clareamento dental realizado 
em dentes polpados, ressaltando os efeitos locais causados tanto nos 
tecidos moles, quanto nos duros. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudos experimentais e clínicos foram incluídos (relato de casos, 
estudos randomizados, revisões de literatura e sistemáticas) com 
análise qualitativa e/ou quantitativa. Inicialmente, as palavras-cha-
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ve foram determinadas pela busca na ferramenta DeCS (Descritores 
em PubMed, Ciências da Saúde, base BIREME) e posteriormente 
verificadas e validadas pelo sistema MeSh (Medical Subject Hea-
dings, Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos) para 
busca consistente. 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “Esmalte Dentá-
rio”, “Clareamento Dental”, “Clareadores” e “Sensibilidade da den-
tina”. A busca bibliográfica foi realizada por meio de bases de dados 
online: PubMED/ Medline, Lilacs e Scielo. Foi estipulado o prazo 
final e a pesquisa relacionada cobrindo toda a literatura disponível 
sobre bibliotecas virtuais.

Foram encontrados 80 artigos envolvendo o clareamento dentário. 
Inicialmente, foi realizada a exclusão dos artigos duplicados e por 
meio do título de acordo com o interesse descrito neste trabalho. 
Após, os resumos foram avaliados e uma nova exclusão foi realiza-
da. Um total de 53 artigos foi avaliado na íntegra e 47 foram incluí-
dos e discutidos neste estudo.

REVISÃO DE LITERATURA

A história da odontologia é composta por muitos esforços empre-
endidos para alcançar um método eficaz de clareamento dental. No 
século XIX surgiram os primeiros relatos do clareamento dentário 
através de Dwinelle (1850), que publicou no “American Journal of 
Dental Science” diversos experimentos com dentes despolpados. 

Após inúmeras tentativas, um grande avanço em relação aos tra-
tamentos clareadores dentários ocorreu com a divulgação da técnica 
de Haywood; Heymann (1989) para clareamento de dentes vitali-
zados, na qual o paciente usava uma moldeira individual carregada 
com o produto clareador, à base de peróxido de carbamida a 10%, 
durante o período noturno. Esse processo ficou amplamente conhe-
cido como clareamento doméstico ou caseiro.

Finalmente, a técnica atual de clareamento em consultório utiliza 
tipicamente diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio, en-
tre 6% e 40%, com ou sem fonte de luz e faz uso de barreira gengival 
(ALQAHTANI, 2014). A técnica de clareamento caseiro pode ser 
realizada com o peróxido de hidrogênio em concentrações menores 
(4% a 10%) ou com peróxido de carbamida, entre 10% e 22% (HAS-
SON et al., 2006).
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Os agentes clareadores 

Os agentes clareadores atuais possuem em sua formulação in-
gredientes tidos como ativos e inativos. Os ingredientes ativos são 
aqueles responsáveis pelo clareamento em si e incluem o peróxido 
de hidrogênio ou o peróxido de carbamida. Dentre os principais in-
gredientes inativos pode-se incluir os agentes espessantes, transpor-
tador, tensoativo e dispersante de pigmento, além de conservantes e 
aromatizantes (HASSON et al., 2006).

Mecanismo de ação

Apesar de o mecanismo de ação dos agentes clareadores ainda 
não ser completamente entendido, sabe-se que o verdadeiro agente 
clareador é o peróxido de hidrogênio (H2O2), pois o peróxido de car-
bamida se decompõe em ureia e peróxido de hidrogênio, sendo essas 
soluções que penetram e se movem através do esmalte e da dentina 
devido ao seu baixo peso molecular (BOWLES; UGWUNERI, 1987; 
FUSS et al., 1989). 

O peróxido de hidrogênio é um agente oxidante que, à medida que 
se difunde no dente, dissocia-se para produzir radicais livres instá-
veis que são radicais hidroxila (HO), radicais perhidroxila (HOO), 
ânion perhidroxila (HOO-) e ânion superóxido (OO-), que atacará as 
moléculas orgânicas pigmentadas nos espaços entre os sais inorgâni-
cos da estrutura dentária, unindo-se às duplas ligações de moléculas 
cromóforas dentro dos tecidos dentais. A mudança na conjugação de 
dupla ligação resulta em componentes menores e menos pigmenta-
dos, e haverá uma mudança no espectro de absorção de moléculas 
cromóforas; assim, ocorre o clareamento dos dentes. (DAHL; PAL-
LESEN, 2003; MINOUX; SERFATY, 2008).

Diferenças entre o clareamento caseiro
e o de consultório

O clareamento pode ser realizado tanto em dentes polpados como 
em despolpados. Atualmente existem duas técnicas de clareamento 
realizadas para dentes polpados sob a supervisão do dentista: a ca-
seira e a de consultório, com e sem a utilização de agentes fotossen-
síveis ativados com fontes de luz (POLYDOROU et al., 2013).

A técnica caseira, embora amplamente utilizada, possui como 



desvantagem o tempo de tratamento, que ainda é um fator de gran-
de relevância para os pacientes, os quais muitas vezes optam pela 
técnica em consultório, com resultados imediatos (DAHL; PAL-
LESEN, 2003). No clareamento caseiro é necessário confeccionar 
uma moldeira individual plástica em máquina a vácuo, através da 
qual o próprio paciente aplica, em sua casa, um gel, geralmente 
à base de peróxido de carbamida entre 10% e 22% ou peróxido 
de oxigênio entre 4% a 10%, de acordo com as recomendações 
do dentista (HAYWOOD; HEYMANN, 1989; HAYWOOD, 1992; 
SHAHID et al., 2005). 

A aplicação em consultório é realizada principalmente com o 
peróxido de hidrogênio entre 6% e 40% e, por conta de sua maior 
concentração, trata-se de um tratamento no qual se pode obter resul-
tado satisfatório em apenas uma sessão. Contudo, o maior tempo de 
atendimento clínico pode gerar maior custo (DE GEUS et al., 2016).

A associação de fontes de luz ao clareamento em consultório, vi-
sando um tratamento mais rápido, vem sendo cada vez mais comum, 
pois quando a luz é projetada sobre o gel clareador uma fração é 
absorvida, sendo essa energia convertida em calor que irá acelerar a 
liberação de radicais hidroxílicos pelo peróxido. No passado, fontes 
de calor eram utilizadas com o mesmo objetivo de acelerar a reação 
de oxidação em que os dentes são submetidos durante o clareamento. 
Entretanto, apesar de as fontes de luz terem surgido com o propósito 
de reduzir o tempo clínico dispendido durante o tratamento clarea-
dor, a efetividade de tal técnica ainda é muito discutida. (POLYDO-
ROU et al., 2013; MONDELI et al., 2018a; MONDELLI et al., 2018b).

Apesar da controversa, a revisão sistemática realizada por De 
Geus et al. (2016) concluiu que o clareamento dental possuirá a mes-
ma eficácia, independentemente da técnica escolhida (de consultório 
ou caseira), assim como também os riscos e a intensidade da sensibi-
lidade dentária pós-operatória não foram influenciados.

Efeitos do clareamento dental 

As reações adversas causadas pelo clareamento dental em dentes 
vitais, tanto nos tecidos duros quanto nos moles da cavidade oral, 
têm sido relatadas na literatura. A sensibilidade dentária (REIS et 
al., 2011) e a irritação gengival ou da mucosa são os efeitos colate-
rais mais comuns do clareamento dental. Outras alterações como os 
efeitos causados à estrutura dental (ex.: rugosidade, desgaste, micro-
dureza) também vêm sendo alvo de estudos (LIA MONDELLI et al., 
2015; TRENTINO et al., 2015; SOARES et al., 2016).
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Estrutura dental

O esmalte está sujeito a alterações constantes, desde desgastes 
fisiológicos até alterações em sua morfologia. Muitos estudos têm in-
vestigado os efeitos do clareamento sobre a morfologia e a alteração 
da textura superficial do esmalte, alguns deles apoiando a hipótese 
de que os agentes clareadores são componentes quimicamente ativos 
potencialmente capazes de induzir alterações estruturais nessa su-
perfície (ABOUASSI et al., 2011; TRENTINO et al., 2015; SOARES 
et al., 2016), enquanto outros estudos não observaram alterações sig-
nificativas (CADENARO et al., 2010; SUN et al., 2011). Desta for-
ma, a literatura disponível não possui um consenso em relação aos 
possíveis efeitos adversos.

Uma avaliação feita utilizando a microscopia eletrônica de varre-
dura por Kwon et al. (2002) concluiu que as alterações morfológicas 
na superfície do esmalte foram mínimas após o clareamento com 
peróxido de hidrogênio a 30%. Sulieman et al. (2004) estudaram 
os efeitos do clareamento utilizando o peróxido de hidrogênio em 
alta concentração sobre a integridade do esmalte e da dentina, em 
termos de erosão, resistência à abrasão e microdureza. Os autores 
concluíram que a utilização do peróxido de hidrogênio em alta con-
centração não causa efeitos deletérios no esmalte e dentina e, prova-
velmente, os estudos que relatam efeitos adversos nessas superfícies 
após o clareamento refletem não o clareamento em si, mas o pH da 
formulação utilizada.

Cadenaro et al. (2008) observaram, por meio da análise das ré-
plicas em perfilIômetro e microscopia eletrônica de varredura, que 
o clareamento em consultório é um método seguro, confiável e que 
não induz a mudanças estruturais no esmalte. Isso foi possível por 
meio de um estudo in vivo, no qual em um grupo o clareamento 
foi realizado com peróxido de hidrogênio a 38% (Opalescence Xtra 
Boost, Ultradent Products Inc. South Jordan, UT, EUA) e no outro, 
peróxido de carbamida a 35% (Rembrandt Quik Start, Den-Mat Cor-
poration, Santa Maria, CA, EUA), pelo mesmo tempo de aplicação e 
sem utilização de fonte de luz. 

Mondelli et al. (2009), estudando as alterações morfológicas no 
esmalte, testaram três técnicas clareadoras: peróxido de hidrogênio 
a 35% associado à luz híbrida (LED/Laser) ou à lâmpada halóge-
na e peróxido de carbamida a 16%. Com esse estudo, foi possível 
observar que o clareamento isoladamente não é capaz de aumentar 
a rugosidade superficial do esmalte, mas, depois do procedimento 
de escovação simulada, a rugosidade superficial foi maior no grupo 
submetido ao clareamento com peróxido de carbamida a 16%, e o 
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clareamento, independente da técnica, produziu aumento do desgas-
te na superfície do esmalte.

Azrak et al. (2010) realizaram um estudo in vitro para avaliar os 
efeitos de agentes de clareamento em amostras de esmalte erodido 
e sadio. Utilizaram-se espécimes de esmalte preparados a partir de 
dentes anteriores permanentes humanos, incubados com diferentes 
agentes de clareamento contendo 7,5% ou 13,5% de peróxido de 
hidrogênio ou 35% de peróxido de carbamida, com um pH entre 4,9 
e 10,8. A rugosidade do esmalte foi mensurada e os autores conclu-
íram que agentes clareadores com alta concentração de peróxido 
ou com um pH ácido podem influenciar na rugosidade do esmalte 
sadio ou erodido. 

Resultados semelhantes aos encontrados por Trentino et al. (2015), 
que concluíram que os géis clareadores avaliados no seu estudo in vi-
tro apresentaram uma tendência de diminuição dos valores de pH do 
tempo inicial para o tempo final de ação, e que os géis clareadores de 
pH mais ácido proporcionaram ao esmalte bovino maior alteração da 
rugosidade e desgaste superficial após escovação simulada.

Estudo realizado por Soares et al. (2016) não observou relação 
entre o pH dos agentes clareadores utilizados com o aumento do des-
gaste superficial. Contudo, notou-se o aumento do desgaste para as 
diferentes concentrações de H2O2, principalmente quando realizado 
o condicionamento ácido prévio.

A relação do efeito do clareamento dental sobre a composição 
química do esmalte vem sendo alvo de diversos estudos, os quais 
mensuram essas alterações por meio da medição dos elementos 
constituintes do esmalte (GOO et al., 2004; JUSTINO et al., 2004; 
AL-SALEHI et al., 2007; CAKIR et al., 2011).

Al-Salehi et al. (2007) avaliaram o efeito da concentração de pe-
róxido de hidrogênio sobre a perda mineral e microdureza de dentes 
bovinos. Puderam concluir que maiores concentrações de H2O2 cau-
sam o aumento da liberação de íons Ca, tanto do esmalte quanto da 
dentina, e que a microdureza do esmalte diminuiu significativamente 
com o clareamento. Indo ao encontro do estudo de Tezel et al. (2007), 
demostraram que agentes clareadores em altas concentrações (H2O2 
38% e 35% com fotocatalisação) podem causar perda significativa de 
cálcio a partir da superfície do esmalte. 

Além disso, Efeoglu et al. (2005) utilizaram tomografia micro 
computadorizada (microCT) para avaliar o efeito do peróxido de 
carbamida a 10% aplicado sobre o esmalte. Verificaram que a apli-
cação de peróxido de carbamida a 10% causa desmineralização do 
esmalte, estendendo-se até a profundidade de 50 µm abaixo da su-
perfície do mesmo.
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O estudo realizado por Soares et al. (2013) comparou o efeito do 
gel clareador à base de peróxido de carbamida a 16% e um gel a 10% 
sobre o conteúdo mineral e a morfologia do esmalte, concluindo que 
ambos os géis promovem a perda da estrutura mineral do esmalte, 
resultando em uma superfície áspera e porosa. No entanto, o gel de 
16% causou os efeitos adversos mais intensos sobre o esmalte.

Desta forma, nota-se que após o clareamento dental a superfície 
do esmalte encontra-se com algumas irregularidades e mais porosa, 
resultado este que se dá pela degradação dos cromóforos presentes 
na estrutura dental. Essa rugosidade superficial aumentada, após o 
clareamento, facilita a adesão dos corantes aos dentes. Consequência 
esta que pode ser mais pronunciada com a ingestão de alimentos e 
bebidas com tonalidades escuras (MONTEIRO et al., 2017). 

Para minimizar esse efeito, deve-se lançar mão da realização do 
polimento na superfície dentária clareada, pois o procedimento é 
capaz de reduzir a porosidade criada, o que evita o acúmulo de placa 
e o aparecimento de cárie secundária, preserva a integridade margi-
nal das restaurações, mantêm a saúde periodontal e aumenta, assim, 
a longevidade clínica do procedimento (LIMA et al., 2015).

Tecidos moles

Alguns pacientes podem apresentar irritação gengival ou da mu-
cosa durante o clareamento, tanto na técnica caseira quanto na de 
consultório. As altas concentrações de H2O2 (35-38%) utilizadas para 
a técnica em consultório ocasionam irritação de maneira mais evi-
dente, pois o peróxido de hidrogênio é uma substância cáustica que 
pode facilmente produzir queimaduras no tecido gengival ou muco-
so, tornando o tecido branco (MAJEED et al., 2015). Em geral, estas 
queimaduras do tecido são reversíveis sem consequências em longo 
prazo, principalmente se a exposição ao material de clareamento for 
por pouco tempo e em pequena quantidade. A aplicação de solução 
neutralizante (bicarbonato de sódio a 10%) alivia rapidamente os sin-
tomas (ALQAHTANI, 2014).

Sensibilidade dentária

Outra queixa constante dos pacientes é em relação à sensibilidade 
dentária, durante e após o clareamento de dentes vitais. Esse efeito 
colateral acomete cerca de 8 a 66% dos pacientes, e está associa-
do à dor e ao desconforto que podem variar de leves transitórios a 
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moderado nos estágios iniciais do tratamento, podendo ser, even-
tualmente, graves e irritantes, fazendo com que o paciente não seja 
capaz de finalizar o tratamento clareador (GONÇALVES et al., 2017; 
PERREIRAS et al., 2018). 

A dor e o desconforto ocasionado pelo clareamento dentário são 
diferentes quando comparadas com a sensibilidade em decorrência 
de dentes com exposição da dentina, já que esta se relaciona, princi-
palmente, a estímulos térmicos, como frio e calor, enquanto os den-
tes clareados podem apresentar sintomatologia dolorosa mesmo na 
ausência de qualquer estímulo, demostrando assim, que o mecanis-
mo de dor associado aos peróxidos possui diferenças de outros tipos 
de sintomatologias dentárias. Além disso, a sensibilidade provocada 
pelo clareamento dental tende a aumentar após esse procedimento 
estético principalmente nas primeiras horas, quando uma grande 
parcela dos pacientes relata a dor como uma “pontada” ou “choque” 
(VAEZ et al., 2018).

Sendo assim, a etiologia da sensibilidade dentária após o clarea-
mento é multifatorial e seu mecanismo ainda é mal compreendido. 
Acredita-se que a sensibilidade é causada pela difusão de produtos 
produzidos durante a decomposição do H2O2 pelos túbulos denti-
nários. A maioria dos géis clareadores possui em sua formulação 
a glicerina, que é hidrofílica e provoca a desidratação da estrutura 
dentária durante o clareamento, o que pode resultar em sensibilidade 
(MAJEED et al., 2015). 

Existem alguns estudos que associam as altas concentrações dos 
géis clareadores como possíveis causadoras ou potenciais agentes 
de risco à sensibilidade dentária, pois durante a execução da técnica 
clareadora os géis que são considerados agentes oxidantes ficam em 
contato direto com a superfície do esmalte, uma vez que o tempo 
de contato varia de acordo com o produto que está sendo utilizado 
(MONDELLI et al., 2015; TRENTINO et al., 2015; SOARES et al., 
2016; MAJEED et al., 2015). Seguindo essa tendência, vários estudos 
clínicos sugiram para analisar a sensibilidade dental e a eficácia 
do clareamento em consultório, utilizando géis com baixas e altas 
concentrações à base de peróxido hidrogênio (LIMA et al., 2018).

Nessa linha de estudo, pode-se citar o trabalho desenvolvido por 
Bortolatto et al. (2014), que analisou agentes clareadores à base de 
H2O2 a 15% (contendo nanopartículas de TiO_N e fotocatalisados com 
fonte de luz LED/laser) em comparação ao agente de 35%. O estudo 
concluiu que o agente de menor concentração proporcionou maior 
eficácia, além de resultar em menor grau de sensibilidade dental após 
o tratamento em comparação com o agente convencional (35%). 

Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo in vitro 
por Torres et al. (2013), que compararam diferentes concentrações de 
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agentes clareadores (H2O2 a 20% e 35%) associados a formas distin-
tas de ativação (sem ativação, associado à luz LED azul e quimica-
mente ativado), no qual os autores concluíram que os géis de baixa 
concentração seriam menos prejudiciais aos tecidos pulpares, sem 
que, no entanto, tivessem sua eficácia afetada.

Por outro lado, Reis et al. (2013) compararam agentes clareado-
res (H2O2 a 20% ou 35%). Foi observado que não houve diferença 
significante entre os grupos com relação à sensibilidade. Apesar de 
ambos os grupos demonstrarem melhora significante de cor, o gel a 
35% foi capaz de clarear mais rapidamente quando comparado ao 
gel a 20%, o que significa que agentes clareadores contendo maiores 
concentrações de H2O2 necessitam de menos aplicações para produ-
zir um efeito clareador similar.

Visando contornar esses efeitos adversos, surgiram vários produ-
tos no mercado como os dessensibilizantes. Em estudo clínico ran-
domizado, no qual foi utilizada a técnica de boca dividida, testando 
em um hemi-arco a aplicação de um dessensibilizante que contém na 
sua formulação o fosfato de tetracálcio e fosfato dicálcico anidro em 
glicerol e polietilenoglicol, e no outro somente o placebo, foi cons-
tatado pelos os autores que a utilização deste dessensibilizante antes 
do clareamento se apresentou de forma eficaz na diminuição da sen-
sibilidade durante e após o clareamento dental (MEHTA et al., 2018). 

Outro estudo clínico randomizado foi o conduzido por Parreiras 
et al. (2018), que avaliou a eficácia de um gel dessensibilizante que 
contém 5% de nitrato de potássio e 5% de glutaraldeído aplicado an-
tes do clareamento realizado em consultório, com gel de peróxido de 
hidrogênio a 35% (HP). Os autores concluíram que os dois géis des-
sensibilizantes antes do clareamento HP reduziram o risco e a gravi-
dade da sensibilidade dentária, sem alterar a eficácia do clareamento.

CONCLUSÃO 

Com base na literatura pesquisada, observa-se que dentre os 
efeitos adversos associados ao clareamento dental o que prevalece 
é a sensibilidade dentária durante e após o procedimento, seguidos 
da irritação gengival e alterações da superfície do esmalte. Desta 
forma, uma vez conhecidos, estes efeitos podem ser minimizados, 
controlados ou até mesmo evitados. O clareamento dentário possui 
limitações, contudo ainda é considerado uma opção terapêutica para 
o tratamento das alterações cromáticas quando corretamente indica-
do e executado, proporcionando resultados satisfatórios. 
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