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ANÁLISE CLÍNICA DA COLORAÇÃO DENTÁRIA EM PACIENTE 
TABAGISTA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO APÓS O 

CLAREAMENTO – RELATO DE CASO 
CLINICAL ANALYSIS OF DENTAL COLORING IN A SMOKING PATIENT DURING 

ORTHODONTIC TREATMENT AFTER CLEARING - CASE REPORT 
 

DANTAS, Alinne Daniele Fragoso ¹ 
GOMES, Stephanie Dayanne Lins de Arruda ² 

CABRAL, Laís Lemos ³ 
 
RESUMO: O presente artigo relata sobre o clareamento dental, que é uma das 
técnicas mais procuradas atualmente e consiste no uso de agentes clareadores a 
base de peróxido de hidrogênio aplicados sobre a superfície externa dos elementos 
dentais, proporcionando-os a eliminação de pigmentos e manchas que, por sua vez, 
deixam os dentes com uma coloração mais clara. Os dentes tendem a amarelar com 
o tempo, especialmente após o consumo contínuo de alguns alimentos, corantes e o 
fumo, sendo este um dos questionamentos de muitos pacientes quanto a efetividade 
do procedimento do clareamento dental. Diante disso, tem-se como objetivo do 
artigo, relatar a eficácia do uso da técnica de clareamento dental em um paciente 
fumante durante o tratamento ortodôntico, para se obter um resultado satisfatório 
almejado pelo paciente ao final do tratamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Clareamento Dentário; Tabagismo; Aparelho Ortodôntico. 
 
 
ABSTRACT: This paper reports on dental bleaching, which is one of the most sought 
after techniques today and consists of the use of hydrogen peroxide bleaching 
agents, which are applied on the external surface of the dental elements, providing 
them the elimination of pigments and stains that, in turn, make the teeth lighter in 
color. Teeth tend to yellow over time, especially after continuous consumption of 
some foods, dyes, and smoking, which is one of many patients' questions about the 
effectiveness of the teeth whitening procedure.  
Therefore, the objective of the article is to report the effectiveness of the use of the 
teeth whitening technique in a smoker patient during orthodontic treatment, to obtain 
a satisfactory result desired by the patient at the end of treatment. 
KEYWORDS: Tooth Whitening; Smoking; Orthodontic appliance. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, há um desenvolvimento significativo de novos materiais, técnicas 

e produtos cada vez mais sofisticados e menos agressivos aos tecidos dentários 

para atender a crescente demanda de pacientes que procuram por tratamentos 

odontológicos estéticos (CONSOLARO et al., 2011). Neste sentido o clareamento 

dental é uma das técnicas mais procuradas para a recuperação estética dos dentes 

(FRANCI et al., 2010). 

O clareamento dental consiste em uma técnica na qual se utilizam agentes 

clareadores à base de peróxido na superfície externa dos elementos dentais visando 

à remoção de manchas e pigmentos, dando a estes uma coloração mais clara 

(DECKER, 2017). Inicialmente a técnica de clareamento dental foi relatada no antigo 

Egito, onde se utilizavam de abrasivos misturados ao vinagre com o objetivo de 

obter o branqueamento dos dentes. (CONSOLARO et al., 2011). Em 1868, houve o 

primeiro relato da utilização do peróxido de hidrogênio para clareamento de dentes 

vitais. (HAYWOOD, 1992; CONSOLARO et al., 2011)  

Na década de 60, Dr. Bill Klusmier observou que após a utilização de um 

antisséptico bucal a base de peróxido de carbamida a 10% para tratamento de 

gengivite, os pacientes retornavam com dentes mais claros (PASQUALI et al., 2014). 

Até que em 1989, Haywood e Heymann publicaram a técnica da moldeira 

denominada “Nightguard vital Bleaching”, onde o próprio paciente aplicava o 

peróxido em moldeira plástica individualizada, sob a supervisão do cirurgião-dentista 

(SALDANHA et al., 2007; PASQUALI et al., 2014). 

Dessa forma, o clareamento supervisionado pode ser definido como o uso em 

baixas concentrações de 10% a 22% por parte do paciente, do agente clareador de 

peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio, por um período de 14 a 30 dias, 

sob o acompanhamento do cirurgião-dentista. Já em consultório, a técnica de 

clareamento se baseia no uso do gel com os peróxidos de hidrogênio e carbamida, 

porém, com altas concentrações de 35% a 40% (CANEPELLE et al., 2009). São 

necessárias, em média, 3 sessões clínicas, cabendo ao cirurgião-dentista utilizar ou 

não fontes que ativem o gel clareador (CANEPELLE et al., 2009). Estudos mais 

recentes confirmam que o uso de luz não interfere no resultado final do clareamento, 

sendo desnecessárias para o aceleramento do processo de clareamento (DECKER, 

2017). 
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Portanto, o clareamento dental possibilita uma microlimpeza das estruturas do 

dente através de uma reação de oxidação-redução (redox) pela ação de íons 

provenientes da degradação do peróxido de hidrogênio, que serão clivadas em 

moléculas hidrófilas, simples, laváveis, e que saem com facilidade em contato com 

água da estrutura do dente (FRANCCI et al., 2010). Ainda, segundo o autor 

supracitado, esse processo torna as moléculas de cromóforos de cadeia longa, 

menos colorida ou pigmentada e em tamanhos menores, independente do tipo de 

gel clareador utilizado. Assim, ambas as técnicas, de consultório ou supervisionado 

possuem o mesmo objetivo de clareamento dentário, tendo resultados positivos e 

comprovados (PIROLO et al., 2014). 

Segundo Decker (2017), o clareamento dental tornou-se um dos tratamentos 

mais realizados em clínicas odontológicas por ser um tratamento simples, eficaz e 

com um custo relativamente baixo. Entretanto, Baratieri (2001) afirma que o 

tratamento de clareamento dentário para dispor de obtenha sucesso, se faz preciso, 

de início, compreender a origem do escurecimento do dente, dispor de técnica, 

domínio e conhecimento dos vários produtos clareadores e seus efeitos nos tecidos 

e estruturas do dente, ou seja, dependendo do paciente, pode não se dar de forma 

simples.  

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo relatar a eficácia do 

uso da técnica de clareamento dental em um paciente fumante durante o tratamento 

ortodôntico, para se obter um resultado satisfatório almejado pelo paciente ao final 

do tratamento.  
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2. RELATO DE CASO 

 

Paciente H.B.F, 45 anos, compareceu ao consultório odontológico em 

Maceió-AL com queixa estética de sorriso amarelado. Durante anamnese, o 

paciente relatou não apresentar doença sistêmica, e fazer uso do tabaco quatro 

vezes ao dia. Seu tratamento ortodôntico é realizado mensalmente. Os aparelhos 

foram instalados na arcada inferior em julho de 2018, e na arcada superior em 

fevereiro de 2019, e o mesmo relatou nunca ter realizado o tratamento de 

clareamento. Após avaliação clínica foi constatado ausência de cáries e a 

necessidade de raspagem supra-gengival na arcada superior e inferior e profilaxia 

em todos os hemiarcos (Fig.1). 

Em contato com a ortodontista foi informado que haveria o planejamento de 1 

ano de tratamento para a finalização do caso. O paciente informou não querer 

aguardar a conclusão do tratamento ortodôntico e relatou o desejo em clarear os 

elementos dentais. As dúvidas quanto ao procedimento foram sanadas e em 

conformidade com a literatura, o paciente esteve ciente dos efeitos colaterais que 

poderiam estar presentes durante o procedimento clareador, como: sensibilidade 

dentária, efeito do gel clareador sobre a estrutura do dente, rugosidade superficial, 

irritação gengival, impacto da nicotina e pigmentações (PRUDÊNCIO et al., 2018). 

Como também de que o resultado poderia não ser tão significativo visto as 

limitações que o caso implica: presença de pigmentos exógenos e aparelho 

ortodôntico. 
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Fig. 1 Avaliação inicial do sorriso do paciente 

 

 
Ainda nesta primeira consulta, após a anamnese e exame clínico, procurou-se 

adequar o meio bucal através da raspagem supra-gengival e da profilaxia. Foram 

utilizadas curetas Mccall 13-14, 17-18 (Quinelato, São Paulo, Brasil), taça de 

borracha (Preven, Paraná, Brasil) associada a pasta profilática com 2% de fluoreto 

de sódio Pert-X (SS White, Rio de Janeiro, Brasil). 

A segunda consulta iniciou com o protocolo fotográfico para registro de cor 

através da escala de cor Shade Guide (Ivoclar Vivadent, São Paulo, Brasil). A cor 

inicial A3,5 foi avaliada em todos os elementos das duas arcadas (Fig.2). 
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Fig. 2 Protocolo fotográfico para registro 
 

 
A primeira sessão de clareamento de consultório foi realizada, após 5 dias da 

adequação do meio bucal, utilizando o peróxido de hidrogênio a 35% Total Blanc 

Office (Nova DFL, Rio de Janeiro, Brasil), sem fonte de luz. Após a colocação da 

barreira gengival (Top Dam, Santa Catarina, Brasil), o gel de peróxido foi inserido e 

aguardado a sua ação por 40 minutos, de acordo com as recomendações do 

fabricante (Fig. 3).  

 

Fig. 3 Ação do gel clareador 
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Não houve relato de sensibilidade durante essa sessão, e o paciente informou 

não sentir sensibilidade antes do tratamento. Posteriormente, para a finalização, 

aplicou-se o gel e realizou-se uma nova profilaxia com o objetivo de remineralizar a 

superfície do esmalte (FREIRE et al., 2017). O paciente foi orientado a continuar 

mantendo normalmente sua rotina de higienização e alimentação, e à vontade 

quanto ao hábito do cigarro. 

Na sessão subseqüente, após uma semana, o paciente relatou que houve 

pequena sensibilidade transitória em dentes alternados após dois dias da primeira 

sessão de clareamento, porém não soube relatar quais dentes foram acometidos e 

afirmou não ter feito o uso de nenhuma medicação analgésica. Foi orientado a 

observar nas próximas 24 horas se haveria nova sensibilidade. Clinicamente, 

através do registro fotográfico houve melhora da tonalidade através escala de cor 

Shade Guide (Ivoclar Vivadent, São Paulo, Brasil), e o paciente demonstrou ânimo 

com a evolução do tratamento clareador. 

Após uma semana, foi realizada a terceira aplicação do gel de peróxido de 

hidrogênio a 35% Total Blanc Office (Nova DFL, Rio de Janeiro, Brasil), mantendo o 

mesmo protocolo inicial de tempo e fabricante, por um período de 40 minutos (Fig. 

4).  Como foi relatado pelo paciente, que houve sensibilidade de 24 horas após o 

término da segunda sessão, foi realizada a aplicação do flúor neutro por 1 minuto 

FluGel (Nova DFL, Rio de Janeiro, Brasil), com o objetivo de remineralizar e diminuir 

a sensibilidade transitória. 
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Fig 4. Aspecto final após terceira sessão de clareamento 

 

Foram realizadas as últimas sessões de clareamento, seguindo o mesmo 

protocolo inicial e as recomendações do fabricante durante o clareamento. O 

paciente relatou melhora na sua sensibilidade nessas duas últimas consultas. Na 

quinta sessão, optamos por retirar e trocar as ligas dos braquetes para realizar o 

protocolo fotográfico de registro de cor através da escala de cor Shade Guide 

(Ivoclar Vivadent, São Paulo, Brasil). A cor inicial A1 foi avaliada em todos os 

elementos das duas arcadas (Fig.5). 
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Fig 5. Aspecto final após quinta sessão de clareamento 
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3. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, o clareamento mostrou-se efetivo esteticamente e isto 

pode ser confirmado após a análise fotográfica dos dados iniciais e finais do 

tratamento, mesmo com uso de aparelho ortodôntico e sem abandonar o hábito de 

fumar, corroborando com os achados encontrados por Consolaro et al. (2013), que 

em pacientes fumantes ortodônticos, os agentes clareadores podem ser usados 

antes e após o tratamento, pois o peróxido de hidrogênio consegue clarear áreas 

acobertadas por acessórios ortodônticos alcançando o efeito clareador satisfatório. 

Mesmo existindo uma preocupação por parte de alguns profissionais quanto a 

efetividade do clareamento dentário durante o tratamento ortodôntico, Freire et al. 

(2017) afirmam a possibilidade positiva de clarear pois o agente clareador pode se 

difundir através das microestruturas dos tecidos dentários, além de exercer um efeito 

motivador positivo e agir no controle de placa e na redução de gengivite ou doenças 

periodontais. No entanto, segundo o mesmo autor supracitado, é possível encontrar 

diferenças significativas entre a cor do dente após o clareamento e a superfície 

abaixo dos braquetes ortodônticos.  

Desprendimento dos braquetes, manchas brancas, perda de uniformidade na 

cor do dente após remoção do aparelho ortodôntico e retenção de placa bacteriana 

estão entre as consequências do clareamento dentário associado ao tratamento 

ortodôntico, segundo relatado por Consolaro et al. (2013). Pretende-se realizar uma 

nova avaliação do paciente após a finalização da ortodontia que ocorrerá em cerca 

de um ano para analisar as consequências relatas pelo autor no resultado final. 

Essa situação é ainda evidenciada por Freire et al. (2017), onde os agentes 

clareados podem afetar na adesão dos braquetes na superfície devido a presença 

de solventes e outros componentes que podem aumentar a solubilidade ou 

degradação do suporte adesivo. O mesmo relata que a perda dos braquetes durante 

o tratamento é preocupante para os ortodontistas, pois demanda de tempo e custos 

adicionais para substituir os mesmos perdidos. No presente caso, não foi observado 

quebra de nenhum braquete durante todo o tratamento de clareamento, como 

também nenhuma alteração periodontal, rugosidade superficial e irritação gengival. 
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O hábito de fumar não altera a cor produzida durante a técnica de clareamento em 

consultórios com o uso de peróxido de hidrogênio, conforme relatado por Rezende 

et al. (2013). O presente estudo, corrobora com esses achados pois foi possível 

observar no paciente os elementos dentários em uma tonalidade mais clara, mesmo 

este não deixando o hábito de fumar durante todo processo do tratamento clareador. 

No entanto, fumantes podem apresentar dentes mais escuros em um período de 

seis meses e resultados com menor longevidade após o fim do tratamento clareador 

devido a presença constante da nicotina (DE GEUS et al., 2018). No estudo em 

questão, pretende-se avaliar o paciente após 6 meses para futuras comparações do 

resultado final e manutenção da tonalidade com profilaxia dental.  

Attin et al. (1997) já haviam concluído que a perda mineral ocorrida pelo uso 

do cigarro pode ser compensada através da remineralização da saliva, que contém 

cálcio, fosfato e íons. Mediante essa situação, para que não ocorra o machamento 

na estrutura dentária, Públio et al (2013) menciona que o paciente tabagista, após 

utilizar o agente de clareamento, deve aguardar pelo menos 30 minutos para voltar a 

fumar, recomendação esta também dada ao paciente do presente estudo.  

Dessa forma, é possível observar que o hábito de fumar não é contraindicado 

no procedimento de clareamento dental, por isso não impede que o paciente 

fumante o realize (MARCONDES, 2017). No entanto, deve-se avaliar se o 

escurecimento é decorrente da decomposição da nicotina na estrutura dental, já 

que, embora seja uma substância incolor, torna-se amarela quando em contato com 

o oxigênio (DE GEUS et al., 2018), ou provenientes do vinho tinto, café e outras 

manchas extrínsecas que podem proporcionar o escurecimento do dente devido ao 

baixo valor do potencial hidrogênico ou pH (AZER et al., 2010).  

 A avaliação de mudança de cor foi feita através do exame visual e utilizando 

a escala de cor Shade Guide por ser um método bastante utilizado em avaliações de 

clareamento dentário. Bernardon et al (2015) comprova a precisão e confiabilidade 

do método visual nas avaliações, o que sugere que é possível interligar o 

clareamento dentário com o tabagismo e o tratamento ortodôntico, mesmo que se 

exija conhecimento e cautela por parte dos profissionais, que devem alertar seus 

pacientes da possibilidade de êxito no clareamento. 
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4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o resultado deste estudo, foi possível concluir a eficácia 

estética do clareamento dentário em paciente tabagista ortodôntico, através da 

avaliação por método visual. No entanto, sugere-se mais estudos e a criação de um 

protocolo de tratamento para este perfil de paciente, visto ser um tratamento cada 

vez mais procurado em nossa atualidade.   
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