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CATALASE NA LIBERAÇÃO DO OXIGÊNIO RESIDUAL DA 
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Foram avaliados, in vitro, os efeitos de um gel neutralizador à base de 

Catalase, na liberação do oxigênio residual em dentes humanos permanentes 

expostos ao peróxido de carbamida 10% (Whitness perfect 10%). Os terceiros 

molares foram divididos em espécimes medindo 5X5X3 mm2 e distribuídos 

aleatoriamente em 3 grupos: G1 - controle negativo não clareados, G2 - controle 

positivo apenas clareados e G3 - clareados e expostos por 3 minutos ao gel 

contendo catalase. O regime do tratamento clareador foi de 6h diárias de exposição, 

durante 14 dias, sendo que nas demais horas os espécimes permaneceram 

armazenados em recipientes contendo água deionizada numa estufa a 37oC. Ao 

término do tratamento clareador, o grupo G3 foi imerso em um casulo contendo 1 

mL do gel experimental à base de catalase durante 3 min. Titulações foram 

realizadas para determinar a quantidade de oxigênio residual que cada espécime 

liberou, iniciando imediatamente após o término do tratamento clareador e exposição 

ou não ao gel contendo catalase, sendo repetidas no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10º e 15º dia. 

Os valores nominais de oxigênio residual liberado foram tabulados em planilhas e 

analisados por meio de estatísticas descritivas no programa SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences, versão 18.0). Os dados foram comparados entre os 3 

grupos em cada período experimental por meio de Análise de variância e teste post 

hoc de Tukey (p<0,05). O teste t pareado foi realizado para comparar entre cada 
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período experimental o valor de O2 residual liberado com o valor padrão encontrado 

pelo G1. Os valores de liberação de oxigênio residual de G2 se igualam ao de G1 a 

partir do 10º dia após o término do tratamento clareador, o que para o G3 acontece a 

partir do 5º dia. Através da metodologia desenvolvida e dos resultados obtidos, 

conclui-se que a utilização do gel neutralizador à base de catalase diminui pela 

metade o tempo necessário para total liberação do oxigênio residual da estrutura 

dental após exposição ao agente clareador à base de peróxido de carbamida 10%. 

 
 
Palavras chaves: clareamento de dente, catalase, peróxidos. 
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ABSTRACT 

STUDY OF THE EFFECT OF A CATALASE-BASED NEUTRALIZER 
GEL IN THE RELEASE OF RESIDUAL OXYGEN FROM THE TOOTH 

STRUCTURE AFTER EXPOSURE TO CARBAMIDE PEROXIDE  
 
 

AUTHOR: PALOMA SALOMONE VIARO 
COURSE TUTOR: ROSELAINE TEREZINHA POZZOBON 
Date and Place of Defense: Santa Maria, 30 November 2010. 

 
The effects of the catalase-based gel in the release of residual oxygen in 

permanent human teeth submitted to 10% carbamide peroxide (Whitness perfect 

10%) were assessed in vitro. The teeth were divided into specimens measuring 

5X5X3 mm2 and randomly distributed into 3 groups: G1 – negative control, non-

bleached specimens; G2 – positive control, only bleached specimens; and G3 – 

bleached specimens and exposed to catalase-based experimental gel for 3 minutes. 

The bleaching treatment procedure was of 6 h a day for 14 days, and during the 

remaining hours the test specimens remained stored deionized water at 37oC. At the 

end of the bleaching treatment, G3 group was immersed in a receptacle containing 1 

ml of catalase-based experimental gel for 3 minutes. The titrations were performed to 

determine the quantity of residual oxygen that each test specimen released, starting 

immediately after the end of the bleaching treatment and exposure or not to the gel 

containing catalase and repeated on the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th and 15th day after 

the end of the bleaching treament. The nominal values of released residual oxygen 

were tabulated in spreadsheets and analyzed in the descriptive statistical program 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences, version 18.0). Normality of 

distribution in each group was verified by the Shapiro-Wilk test and homoscedasticity 

among groups by the Levene test. The data were compared between the 3 groups at 

each experimental time by the Analysis of Variance and the Tukey’s post hoc test 

(p<0.05). With the purpose of verifying within each group in which experimental 

period the release of residual oxygen  was equal to the standard value found in G1, 

the paired t-test was used to compare each period. The values of release of residual 

O2 from G2 was equal to G1 after the 10th day after the end of the bleaching 

treatment, which occurred on the 5th day for G3. The results suggest that the use of 
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the catalase-based experimental gel  reduces by half the time required for complete 

release of residual oxygen from the tooth structure after bleaching. 

 

Key words: Bleaching teeth, catalase, peroxides. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A demanda crescente por procedimentos odontológicos de caráter estético 

tem encontrado no clareamento dental uma ótima opção para restabelecer de modo 

conservador a naturalidade de sorrisos que apresentam a estética comprometida. A 

presença de dentes com alterações cromáticas afeta o relacionamento social e 

apresenta impacto negativo na qualidade de vida das pessoas. Desse modo, o 

clareamento dental é um procedimento que vem sendo difundido cada vez mais, 

principalmente devido à sua repercussão positiva na estética, o que eleva o bem 

estar e a auto-estima dos indivíduos. A popularização dos tratamentos clareadores 

também está associada ao fato de ser um procedimento rápido, de simples 

execução, conservador e de ótima relação custo/benefício, se comparado a outras 

modalidades de tratamento estético, entre as quais se encontram a colocação de 

facetas e coroas totais em resina ou cerâmica. 

As técnicas de clareamento caseiro supervisionadas e as realizadas em 

consultório foram desenvolvidas com o objetivo de clarear os dentes naturais, 

utilizando clareadores à base de peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida 

em concentrações variadas (Costa et al, 2010; Travassos et al, 2010). Os produtos à 

base de peróxido de hidrogênio em contato com os tecidos moles e/ou saliva se 

dissociam em oxigênio e água, já os produtos à base de peróxido de carbamida, que 

são uma associação de peróxido de hidrogênio e uréia, apresentam como diferencial 

a dissociação da uréia que resulta em amônia e dióxido de carbono. Em ambos os 

produtos, é o oxigênio que penetra em profundidade no esmalte, devido a seu baixo 

peso molecular, sendo capaz de remover por oxidação os pigmentos orgânicos que 

escurecem a estrutura dentária (Ayad, 2009).  

Uma situação freqüentemente observada é a procura pelo clareamento dental 

por pacientes que terão seus dentes clareados como procedimento prévio a um 

tratamento restaurador estético mais amplo através da execução de restaurações 

adesivas diretas e/ou indiretas. A grande dúvida é saber o tempo mínimo exato para 

que esses procedimentos restauradores possam ser realizados com sucesso. A 

literatura apresenta informações vagas com relação à necessidade de aguardar-se 

um período entre a conclusão do tratamento clareador e a execução de técnicas 

restauradoras adesivas sob a justificativa de que a adesão pode ser comprometida 
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imediatamente após o tratamento clareador, devido a presença do oxigênio residual 

e outros subprodutos dos agentes clareadores que interferem no processo de 

adesão e que permanecem aprisionados no interior dos túbulos dentinários por um 

período de até 2 semanas após o término do clareamento (Timpawat et al, 2005) 

outras justificativas apresentadas são que o oxigênio residual interfere na união 

entre a resina e o dente (Cavalli et al, 2004; Cadenaro et al, 2006), na formação da 

camada híbrida do sistema adesivo (Torneck et al, 1990) e na resistência à fratura 

do esmalte (Seghi et al, 1992). Na tentativa de solucionar o problema da adesão 

após o uso de agentes clareadores, foi sugerido que houvesse um tempo de espera 

entre o procedimento clareador e o restaurador de no mínimo 14 dias, 

proporcionando assim a eliminação do oxigênio residual e seus subprodutos, 

permitindo uma resistência adequada da união adesiva (Spyrides et al, 2000; Cavalli 

et al, 2001; Uysal et al, 2003; Basting et al, 2004; Josey et al, 2006). Já outros 

estudos apresentam resultados que mostram que não existe diferença significativa 

nos valores de adesividade e na formação de tags ao efetuar a restauração em 7, 14 

ou 21 dias após o término do clareamento dental (Sundfeld et al, 2005). A literatura 

sugere que a eliminação do oxigênio residual acontece apenas após a imersão do 

elemento dentário em água ou saliva, e que isso ocorre somente alguns dias após o 

término do clareamento (Torneck et al, 1990).  

Com o intuito de acelerar o processo de liberação do oxigênio residual e 

definir o tempo necessário para tal, alguns estudos utilizaram enzimas antioxidantes 

como as peroxidases, superoxidodismutases e a catalase (Rotstein, 1993). Das 

enzimas citadas nos estudos, a mais freqüente é a catalase, sendo esta essencial 

para o funcionamento dos mecanismos de defesa do organismo, agindo na 

promoção da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio em água e 

oxigênio. É considerada uma enzima antioxidante primária, protege contra os 

radicais oxigênios tóxicos produzidos durante o metabolismo normal. O uso da 

catalase é independente da temperatura e do pH, sendo de fácil uso clínico 

(Rotstein, 1993). 

 Deste modo, pode-se concluir que a presença de oxigênio residual é um 

problema na adesão e até o momento, não existe consenso na literatura sobre o 

tempo de espera necessário entre o final do tratamento clareador e o início do 

tratamento restaurador, de modo que os níveis de oxigênio em dentes clareados 



17 

 

atinjam a normalidade. Isso gera a necessidade de informações mais precisas o que 

justifica plenamente a realização deste estudo que tem por objetivo avaliar o uso de 

um gel experimental à base de catalase na liberação do oxigênio residual em dentes 

submetidos ao clareamento com peróxido de carbamida 10%. 
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2. PROPOSIÇÃO 
 

 

 

Este trabalho se propôs a avaliar o efeito de um gel neutralizador à base de 

catalase na liberação do oxigênio residual de dentes clareados com peróxido de 

carbamida 10%. 
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3. CAPÍTULO 
 

Esta dissertação está baseada nas normativas da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria. Sendo assim, é 

composta de um capítulo contendo um artigo que será enviado para publicação na 

revista “Dental Materials”.  

 

Capítulo 1 
“Estudo do efeito de um gel neutralizador à base de catalase na liberação do 

oxigênio residual da estrutura dental após exposição ao peróxido de carbamida” 

Salomone P, Nascimento PC, Pozzobon RT. 
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3.2 Resumo 
 

Objetivo: Avaliar “in vitro” o efeito de um gel neutralizador à base de catalase 

na liberação do oxigênio (O2) residual em dentes humanos permanentes expostos 

ao peróxido de carbamida 10%.  Métodos: Trinta espécimes dentais (5X5X3 mm2) 

foram distribuídos aleatoriamente em 3 grupos (n=10): G1 - controle negativo não 

clareados, G2 - controle positivo clareados e G3 - clareados e expostos ao gel 

contendo  catalase. O regime do tratamento clareador (Whitness perfect 10%) foi de 

6h diárias durante 14 dias. Ao término do tratamento clareador, os espécimes do G3 

foram imersos em um casulo contendo o gel experimental a base de catalase 

durante 3 min. Titulações foram realizadas para determinar a quantidade de O2 

residual liberada por cada espécime, iniciando imediatamente após o término do 

tratamento clareador e exposição ou não ao gel contendo catalase sendo repetidas 

no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10º e 15º dia. Resultados: Os valores obtidos foram analisados 

estatisticamente através da Análise de variância e teste post hoc de Tukey (p<0,05) 

sendo que os valores de liberação de O2 residual do G2 se igualam ao G1 a partir do 

10º dia após o término do tratamento clareador, o que para o G3 acontece a partir do 

5º dia.. Conclusão: Através da metodologia desenvolvida e dos resultados obtidos, 

conclui-se que a utilização do gel neutralizador à base de catalase, aplicado por 3 

minutos, diminui pela metade o tempo necessário para total liberação do oxigênio 

residual da estrutura dental após exposição ao agente clareador à base de peróxido 

de carbamida 10%. 

 
 
Palavras  chave:  clareamento de dente,  catalase,  peróxidos. 
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3.3 Introdução 
 

As técnicas de clareamento caseiro supervisionadas e as realizadas em 

consultório foram desenvolvidas com o objetivo de clarear os dentes naturais, 

utilizando clareadores à base de peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida 

em concentrações variadas (Costa et al, 2010; Travassos et al, 2010). Os produtos à 

base de peróxido de hidrogênio em contato com os tecidos moles e/ou saliva se 

dissociam em oxigênio e água, já os produtos à base de peróxido de carbamida, que 

são uma associação de peróxido de hidrogênio e uréia, apresentam como diferencial 

a dissociação da uréia que resulta em amônia e dióxido de carbono. Em ambos os 

produtos é o oxigênio que penetra em profundidade no esmalte, devido a seu baixo 

peso molecular, sendo capaz de remover por oxidação os pigmentos orgânicos que 

escurecem a estrutura dentária (Ayad, 2009).  

Uma situação freqüentemente observada é a procura pelo clareamento dental 

por pacientes que terão seus dentes clareados como procedimento prévio a um 

tratamento restaurador estético mais amplo. A literatura apresenta informações com 

relação à necessidade de aguardar-se um período entre a conclusão do tratamento 

clareador e a execução de técnicas restauradoras adesivas, sob a justificativa que o 

oxigênio residual interfere na resistência de união entre a resina e o dente (Cavalli et 

al, 2004; Cadenaro et al, 2006), na formação da camada híbrida do sistema adesivo 

(Torneck et al, 1990) e na resistência à fratura do esmalte (Seghi et al, 1992; Kum et 

al, 2004; Torres et al, 2006). Na tentativa de solucionar o problema da adesão após 

o uso de agentes clareadores, foi sugerido que houvesse um tempo de espera entre 

o procedimento clareador e o restaurador de no mínimo 14 dias, proporcionando 

assim a eliminação do oxigênio residual e seus subprodutos, permitindo resistência 

adequada da união adesiva (Spyrides et al, 2000; Cavalli et al, 2001; Uysal et al, 

2003; Basting et al, 2004; Josey et al, 2006). Já outro estudo mostra não existir 

diferença significativa nos valores de formação de tags ao efetuar a restauração 7, 

14 ou 21 dias após o término do clareamento dental (Sundfeld et al, 2005).  

Com o intuito de acelerar o processo de liberação do oxigênio residual, e 

definir o tempo necessário para tal, alguns estudos utilizaram enzimas antioxidantes 

como as peroxidases, superoxidodismutases e a catalase (Rotstein, 1993; Kum, 

2004; Torres, 2006). Das enzimas citadas nos estudos, a mais freqüente é a 



23 

 

catalase, uma enzima antioxidante primária que age na promoção da reação de 

decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Seu uso é 

independente da temperatura e do pH, sendo de fácil uso clínico (Rotstein, 1993). O 

presente estudo avaliou o uso de um gel experimental à base de catalase na 

liberação do oxigênio residual em dentes submetidos ao clareamento com peróxido 

de carbamida 10%. 
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3.4 Materiais e método 
 

3.4.1 Materiais 

 

Para a realização deste estudo, foram utilizados 10 dentes terceiros molares 

hígidos, doados pelo Banco de Dentes Permanentes Humanos da Universidade 

Federal de Santa Maria (CAAE: 0255.0.243.000-09). Estes dentes foram limpos em 

água corrente com o auxílio de curetas e armazenados em água deionizada a 37oC. 

Para a confecção dos espécimes, as coroas dos dentes foram seccionadas com 

auxílio de um disco diamantado dupla-face (KG Sorensen) com irrigação de 

constantes jatos de água. As faces mesial, distal e oclusal foram removidas e 3 

espécimes medindo 5 x 3 x 3mm foram obtidos de cada dente (figura 1), o que 

totalizou  30 espécimes (n=30). Após foram armazenados em água deionizada a 

37ºC  e distribuídos aleatoriamente entre os 3 grupos, sendo que cada grupo (n=10) 

recebeu 1 espécime de cada dente.  

Os espécimes do grupo 1 (G1) permaneceram durante todo o estudo 

armazenados em recipientes individuais contendo 10 ml de água deionizada,  em 

estufa a 37oC. Nos grupos 2 (G2) e 3 (G3) os espécimes foram expostos  

diariamente a ação do agente clareador (Tabela 1). Para tal, foi confeccionado um 

gabarito correspondente a uma gota de gel clareador, para que todos os espécimes 

recebessem a mesma quantidade do gel. O agente clareador contendo peróxido de 

carbamida 10% (Tabela 2) foi aplicado sobre uma lamínula de vidro devidamente 

identificada e sobreposta ao gabarito. Os espécimes foram posicionados sobre o gel 

clareador com uma pinça clínica, cobertos com gaze umedecida em água 

deionizada e armazenados em potes plásticos com tampa para manter a umidade 

relativa, permanecendo em estufa a 37ºC por 6 horas. Após este período o agente 

clareador era removido dos espécimes por meio de intensa lavagem em spray de 

água durante 30s. Depois de limpos, eram mantidos em água deionizada, em potes 

individuais, devidamente identificados e mantidos em estufa na temperatura de 37ºC 

durante 18 horas diárias. Esse processo de clareamento repetiu-se diariamente 

durante 14 dias. Após o término do tratamento clareador, os espécimes do grupo 3 

(G3) foram imersos durante 3 minutos em um recipiente contendo 1mL de gel 

neutralizador à base de catalase (Tabela 2), tempo este definido após a realização 
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do teste piloto e confirmado pela literatura. Após este período os espécimes foram 

lavados com spray de água durante 30s e recolocados nos seus potes individuais. 

 
3.4.2 Titulações 

 

 Para quantificar as alterações nos níveis de oxigênio, foi utilizado o método 

de titulação de Winkler ou método iodométrico e suas modificações, de acordo com 

o Standard Methods. Este é um procedimento de análise química por via úmida, 

baseado na capacidade oxidante do oxigênio e caracteriza-se por ser o mais preciso 

e reproduzível procedimento titulométrico disponível para análise com oxigênio 

dissolvido (Eaton et al, 1995). As primeiras análises titulométricas foram realizadas 

imediatamente após o término dos tratamentos, sendo os valores encontrados para 

G1 considerados como padrão. Os espécimes continuaram sendo submetidos a 

trocas diárias da água deionizada em cada recipiente e as análises sucederam-se 

no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10º e 15º dia após o término do tratamento clareador. Deste 

modo, as análises titulométricas de oxigênio dissolvido, modificadas por iodeto de 

azida, foram realizadas mediante uma pipeta graduada com a ponta imersa na 

amostra da água deionizada em que o espécime estava armazenado. Acrescentou-

se 1mL de solução de manganês a 50% e 1mL de solução alcalina de iodeto de 

azida, após agitou-se vigorosamente. Neste momento o hidróxido de manganês 

apareceu como um precipitado castanho que foi deixado em repouso para 

sedimentar durante 15 min. Após esse período, acrescentou-se 2 mL de ácido 

fosfórico a 85% e o conteúdo foi misturado. O precipitado castanho se dissolveu e o 

iodo ficou livre na solução, neste momento iniciou-se a titular o iodo com solução 

padrão de tissulfato de sódio. Após a solução ficar amarelo-clara, adicionou-se 2mL 

de amido e continuou-se titulando até a solução ficar incolor. Calculou-se então o 

teor de oxigênio dissolvido em mg/L-1 ; sendo 1mL de tiossulfato = 1 mg de oxigênio 

dissolvido. 

 
3.4.3 Análise estatística 

 
Os valores nominais de O2 liberado foram tabulados em planilhas e 

analisados por meio de estatísticas descritivas no programa SPSS (Statistical 
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Package for Social Sciences, versão 18.0). A normalidade de distribuição em cada 

grupo foi verificada com o teste de Shapiro-Wilk e a homocedacidade entre os 

grupos pela Prova de Levene. Os dados de O2
 liberado foram comparados entre os 

3 grupos experimentais em cada período experimental por meio de Análise de 

variância e teste post hoc de Tukey (p<0,05). Com o objetivo de verificar dentro de 

cada grupo, qual o período experimental em que a liberação de O2 se igualava ao 

valor padrão encontrado pelo G1 (controle negativo), foi realizado teste t pareado 

para comparação da quantidade de O2 liberada entre cada período experimental em 

relação ao controle negativo. 
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3.5 Resultados 
 
A execução do teste de Shapiro-Wilk mostrou uma distribuição normal para 

todos os grupos. A aplicação do Teste de Levene mostrou que a maioria dos grupos 

não apresentou distribuição homogênea. O test post hoc de Tukey mostrou que 

todos os grupos diferem entre si até o 4º dia, sendo que no 5º dia o G3 passa a não 

diferir do G1 e a partir do 10º dia os 3 grupos não diferem entre si. O teste t pareado 

mostrou que a liberação de O2 no G2 passa a não diferir do controle negativo (G1) a 

partir do 10º dia, já no G3 isto ocorre a partir do 5º dia após o término do 

clareamento.  

A tabela 3 apresenta os valores de liberação do O2 residual para média e 

desvio padrão de cada grupo obtido após a realização da análise estatística. 

Observa-se que o G3 apresentou alterações estatisticamente significativas nos 

valores de liberação do O2 residual a partir de T5. Para o G2, as alterações foram 

estatisticamente significativas a partir de T10. 

Na figura 2 observa-se que existe uma maior liberação inicial de O2 residual 

no grupo tratado com catalase (G3) e passa a não existir mais diferença 

estatisticamente significante em relação ao G1 a partir do 5º dia. É possível observar 

ainda que a partir de T10 os 3 grupos passam a não diferir mais entre si. 
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3.6 Discussão 
 

Os agentes clareadores são veículos de radicais de oxigênio que promovem a 

óxido-redução dos pigmentos incorporados a estrutura dental. Estes pigmentos, 

macromoléculas, são fracionados em cadeias moleculares menores e mais claras, 

promovendo assim o clareamento. Este processo só é possível porque o oxigênio 

possui baixo peso molecular, sendo capaz de se difundir pelo esmalte e dentina e 

atuar na parte orgânica destas estruturas. Uma das preocupações relacionadas com 

esta técnica diz respeito à substituição das restaurações de resina composta após o 

clareamento (Cavalli et al; Kum et al, 2004; Torres et al, 2006). 

Com o objetivo de determinar o período necessário para a liberação do 

oxigênio residual das estruturas dentais submetidas á ação de agentes clareadores, 

alguns estudos têm utilizado metodologias variadas para avaliar a recuperação das 

propriedades mecânicas e adesivas. A utilização de enzimas que aceleram a reação 

de eliminação do oxigênio é uma das metodologias propostas (Rotstein, 1993; Kum 

et al, 2004; Torres et al, 2006), que também é utilizada no presente estudo. Estudos 

foram realizados para avaliar a interação do peróxido de hidrogênio com os sistemas 

adesivos, concluindo que o uso de agentes clareadores à base de peróxido afeta a 

resistência adesiva, reduzindo-a quando procedimentos restauradores são 

realizados imediatamente após o clareamento (Uysal et al, 2003; Cavalli et al, 2004).  

Na tentativa de solucionar o problema da adesão após o clareamento foi 

sugerido que houvesse um tempo de espera entre o procedimento clareador e o 

restaurador, proporcionando assim a eliminação do oxigênio residual e seus 

subprodutos (Bastig et al, 2004; Cavalli et al, 2004). Este tempo de espera variava 

de 7 a 14 dias dependendo do estudo. Com objetivo de acelerar o processo, 

Rotstein em 1993 sugeriu a aplicação da enzima catalase durante 3 minutos após o 

término do clareamento dental interno em dentes não-vitais, na tentativa de eliminar 

os efeitos adversos do oxigênio residual nas estruturais dentais e tecidos 

circundantes, obteve como resultado uma diminuição significativa do oxigênio 

residual, o que também foi encontrado neste estudo. Em 2004, Kum concluiu que a 

aplicação da enzima catalase por 3 min antes do tratamento clareador melhorou 

significativamente a resistência de união resina-esmalte após 14 dias do término do 

tratamento clareador. Já Torres, em 2006, concluiu que a aplicação da enzima 

catalase durante 20 min após o tratamento clareador com peróxido de hidrogênio 



29 

 

35% em dentes bovinos, e resultou num aumento significativo da resistência de 

união em relação ao grupo que foi apenas clareado quando submetidos ao teste de 

cisalhamento foi realizado após 24h. 

A catalase é uma enzima essencial para o funcionamento dos mecanismos de 

defesa do organismo, agindo na promoção da reação de decomposição do peróxido 

de hidrogênio em água e oxigênio. É considerada uma enzima antioxidante primária, 

protegendo contra os radicais de oxigênio tóxicos, produzidos durante o 

metabolismo normal. O uso da catalase é independente de temperatura e de pH, 

sendo de fácil uso clínico (Rotstein, 1993). 

Baseado nestes dados, o presente estudo verificou a influência da catalase 

na liberação do O2 residual após o término do tratamento clareador. Observou-se 

que a aplicação do gel à base de catalase durante 3 minutos diminuiu 

significantemente o tempo para a liberação total do O2 residual, uma vez que o 

grupo 3, tratado com  a enzima experimental à base de catalase obteve resultado 

estatisticamente semelhante ao grupo controle (não clareado) após 5 dias do 

término do clareamento, o que para o grupo 2 que foi apenas clareado e não 

exposto a enzima experimental isso aconteceu somente a partir do 10º dia. Em 

termos de economia de tempo isso significa uma redução de 50%. Entretanto, 

baseado na metodologia executada e nos resultados obtidos a partir desta, ressalta-

se que estas são informações iniciais e sugere-se a necessidade da realização de 

outros estudos a fim de verificar a real repercussão destes achados sobre a 

execução de procedimentos restauradores adesivos o que pode levar futuramente a 

sugestões de novos protocolos pós-clareamento. 
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3.7 Conclusões 
 

Os resultados deste estudo sugerem que a utilização do gel neutralizador à 

base de catalase, diminui pela metade o tempo necessário para total liberação do 

oxigênio residual da estrutura dental após o clareamento com peróxido de 

carbamida a 10%. Contudo, estudos complementares são necessários para 

comprovar sua efetividade, concentração ideal e tempo de aplicação. 
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TABELA 1 
 
 

Tabela 2: Descrição dos tratamentos realizados 

Grupo 1 – controle 
negativo 

 

 

n = 10 Os espécimes não foram expostos ao agente 
clareador e permaneceram armazenados em um 
recipiente contendo 10 ml de água deionizada em 
uma estufa a 37ºC durante todo o experimento 

Grupo 2 – controle 
positivo  

 

 

n = 10  Os espécimes foram expostos ao peróxido de 
carbamida 10% por 6h diárias durante 14 dias, 
permanecendo o restante do tempo em um 
recipiente fechado contendo 10 ml de água 
deionizada em uma estufa a 37ºC 

Grupo 3 

 

 

n = 10 Os espécimes foram expostos ao peróxido de 
carbamida 10% por 6h diárias durante 14 dias, 
permanecendo o restante do tempo em um 
recipiente fechado contendo 10 ml de água 
deionizada em uma estufa a 37ºC. Após o término 
do tratamento clareador, o espécime foi exposto, 
durante 3 minutos, a 1ml do gel Neutralizador 
experimental a base de catalase  
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TABELA 2 
 
 
Tabela 2: Composição do agente clareador e gel neutralizador utilizados no estudo. 

 Material Lote Validade Características 

Agente 
Clareador 

Whitness 

Perfect 10%
051109 Nov 2011 *Gel clareador à base de 

Peróxido de Carbamida 

para uso caseiro, sob 

supervisão do dentista. 

*Dupla ação 

dessensibilizante: Nitrato 

de Potássio e Fluoreto de 

Sódio. 

*Clareamento de dentes 

vitais. 

Gel 
neutraliza
dor à 
base de 
catalase 

Neutralize 220110 Jan 2012 *Atóxico. 

*Solução contendo 1,25% 

de enzima catalase 

estabilizada em uma 

composição solvente 

especial. 

*Decompõe Peróxido de 

Hidrogênio rapidamente 

(neutralizando e evitando 

a continuidade de sua 

ação). 
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TABELA 3 
 

Tabela 3: Média (dp) liberação de O2 residual X Tempo 
GRUPO T0 T1 T2 T3 T4 T5 T10 T14 

1 
(Controle 
Negativo)  

 

6,570 
(0,4572)c 

 6,490 
(0,5363)c 

6,380 
(0,6070)c 

6,280 
(0,5203)c 

6,590 
(0,5587)c  

6,440 
(0,4624)c 

6,650 
(0,4197)c 

6,640 
(0,4377)c 

         

2 
(Controle 
Positivo)  

 

 13,500 
(1,1747)b 

14,780 
(0,2898)b 

8,420 
(0,3190)b 

8,120 
(0,1398)b 

  7,460 
(0,2797)b 

7,590 
(0,3985)b 

6,640 
(0,2633)c* 

6,620 
(0,2616)c* 

         

3 
(Catalase) 

20,900 
(0,4447)a 

19,510 
(0,3348)a 

9,100 
(0,5270)a 

8,360 
(0,3596)a 

8,510 
(0,3281)a 

6,890 
(0,3814)c* 

6,390 
(0,2807)c* 

6,280 
(0,3084)c* 

Letras diferentes indicam diferença significativa entre os grupos considerando-se um determinado tempo 
experimental. 

* Indica diferença significativa entre os tempos considerando-se um mesmo protocolo clareador. 
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FIGURA 1 
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Figura 1: Confecção dos espécimes 
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FIGURA 2 
 

 

 
Figura 2: Médias de liberação de O2 X Tempo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo da liberação de oxigênio residual em dentes que foram 

expostos ao clareamento é um campo promissor da pesquisa, visto que a 

odontologia estética tem avançado rapidamente. O comportamento da 

estrutura dental quanto à liberação de O2 residual após o clareamento dental 

deve ser previsível, de tal forma que restaurações possam ser realizadas ao 

fim do tratamento, sem os prejuízos que o oxigênio residual traz para o 

procedimento restaurador. 

Tendo-se verificado que a utilização da enzima catalase acelera o 

processo de liberação do oxigênio residual, considera-se que a utilização de 

enzimas pode ser uma opção viável para o uso clínico 

Complementarmente, estudos devem ser conduzidos sobre a influência 

das enzimas na diminuição dos efeitos indesejáveis do tratamento 

restaurador após o clareamento dental. Isto pode ser feito através do uso da 

enzima catalase avaliada em diferentes concentrações e tempos de 

aplicação, além da execução de testes de microtração, cisalhamento e 

formação de tags. 
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Anexo 1 
 
Resultados das titulações: 

 

Espécime To 1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 10 dias 15 dias 
1 7 6,2 6 6,1 7,2 7,2 6,7 5,8 
2 6,4 5,7 5,4 7 6 6,4 6,9 7,2 
3 6,3 6,9 6,5 7,1 5,8 6,7 6,5 6,5 
4 7,1 7,2 6,1 5,6 6,3 6 6,9 6,3 
5 6,8 6 7,1 6 6,5 5,9 5,9 6,7 
6 6,7 6 7,2 6,1 7 6,3 6,8 6,9 
7 6 6,6 6,9 6,5 6,9 7,1 6,6 7,1 
8 7,2 6,2 5,8 6 5,9 5,9 6 6,9 
9 5,9 7,1 6,8 5,7 7,2 6,3 7,2 6,8 
10 6,3 7 6 6,7 7,1 6,6 7 6,2 
11 13,1 14,8 8,3 8 7,3 8,1 6,5 6,5 
12 12,6 14,6 8,5 8,2 7,7 7,3 6,6 6,4 
13 12 15,2 9 7,9 7,4 7,1 7 7 
14 12,4 15 8,2 8,4 7,1 7,9 6,4 6,8 
15 12,3 14,3 8,1 8,1 8 8 6,3 6,5 
16 13,8 15,1 8,9 8,2 7,5 7,5 6,8 6,6 
17 14,9 14,7 8,4 8 7,4 7,2 6,9 6,5 
18 14 14,5 8 8,1 7,7 8 7 7,1 
19 15,1 15 8,4 8,2 7,1 7,7 6,5 6,3 
20 14,8 14,6 8,4 8,1 7,4 7,1 6,4 6,5 
21 20,7 19,4 10,2 8,9 8,1 7,1 6,5 6,2 
22 21,6 19 9 8,3 8,5 6,5 7 6,3 
23 20,6 20 9,3 8,5 9 6,5 6,4 6,2 
24 21 19,7 9,5 7,9 8,5 6,8 6,3 6 
25 20,8 19,3 9,2 8,2 8,8 6,6 6 6,4 
26 21,3 20,1 8,2 8,4 8 7 6,4 6,2 
27 20 19,4 9,1 8,6 8,9 7,4 6,4 6,5 
28 21,2 19,4 8,8 7,7 8,6 6,8 6,2 6,1 
29 20,7 19,3 9 8,4 8,3 7,6 6,6 7 
30 21,1 19,5 8,7 8,7 8,4 6,6 6,1 5,9 

 


