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Objetivo: foi revisar a literatura atualmente disponível 
sobre clareamento dentário durante o tratamento orto-
dôntico. Revisão de literatura: uma pesquisa bibliográ-
fica exploratória foi realizada na base de dados eletrônica 
Public Medline (PubMed) empregando os termos de busca 
“dental bleaching” ou “tooth whitening” e “orthodon-
tics”.  Os critérios de inclusão foram: artigos de pesqui-
sas originais e ensaios clínicos, publicados em português, 
espanhol ou inglês. Não foram aplicados limites à data de 
publicação. A busca resultou em um total de três estudos, 
publicados em 2011, 2014 e 2016. Há evidência de estudos 
clínicos que ressaltam a eficácia do clareamento dentário 
em pacientes que usam aparelho ortodôntico. Outro estudo 
mostra diferenças significativas entre a cor geral do dente e 
a da superfície abaixo dos braquetes ortodônticos.  Consi-
derações finais: há necessidade de estudos com metodolo-
gias acuradas, a fim de que se possam fornecer dados mais 
precisos para alicerçar recomendações clínicas, técnicas e 
materiais, quando se considera essa abordagem de trata-
mento.
Palavras-chave: Clareamento dental. Estética dentária. 
Ortodontia.

Introdução
O sucesso do tratamento ortodôntico com apa-

relhos fixos depende de vários fatores, dentre os 
quais, destacam-se a colagem adequada de braque-
tes ortodônticos e a longevidade desses acessórios 
nos dentes1, sendo essencial manter a integridade 
e a estabilidade biomecânicas da interface braque-
te/adesivo, que transfere a força gerada pelos arcos 
para os dentes2. 

A perda dos braquetes durante o tratamento 
ortodôntico é preocupante para os ortodontistas e 
requer tempo e despesa adicionais no consultório, 
para substituir braquetes perdidos, bem como para 
estender o tempo de tratamento em alguns casos3,4. 
Tratamentos odontológicos mediante a utilização de 
agentes clareadores podem afetar a adesão dos bra-
quetes à superfície devido à presença de solventes e 
outros componentes que podem aumentar a solubi-
lidade ou a degradação do suporte adesivo1.

Os efeitos do clareamento dentário na superfí-
cie do esmalte e na resina composta foram ampla-
mente avaliados e, apesar de conflitantes, mostram 
que o clareamento dentário antes da colagem dos 
braquetes pode interferir na adesão dos braquetes 
aos dente, dependendo do intervalo de tempo entre 
a realização desses procedimentos1,5. 
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De acordo com Consolar et al.6 (2013), despren-
dimento dos braquetes, manchas brancas, perda de 
uniformidade na cor do dente após remoção do apa-
relho ortodôntico e retenção de placa bacteriana es-
tão entre as consequências do clareamento dentário 
associado ao tratamento ortodôntico, uma vez que 
os agentes clareadores promovem a desmineraliza-
ção do esmalte. Entretanto, em face da crescente 
popularização da prática de clareamento dentário 
durante o tratamento ortodôntico, há poucas evi-
dências científicas sobre essa temática.

Existe um risco alto de que o clareamento den-
tário durante o tratamento ortodôntico possa oca-
sionar manchas e irregularidades na cor da super-
fície dentária após a remoção dos braquetes, e a re-
lação custo-benefício pode não ser favorável. Assim, 
associar o clareamento dentário com tratamento 
ortodôntico requer muita cautela e conhecimento 
científico. Além disso, é de suma importância que 
profissionais e pacientes estejam cientes de seus po-
tenciais riscos6. Nesse sentido, o presente trabalho 
objetivou revisar a literatura atualmente disponível 
sobre clareamento dentário realizado durante o tra-
tamento ortodôntico.

Revisão de literatura

Estratégia de busca
Para o propósito deste estudo, uma busca biblio-

gráfica exploratória foi realizada na base de dados 
eletrônica Public Medline (PubMed) empregando os 
termos de busca combinados: “dental bleaching” ou 
“tooth whitening” e “orthodontics”.

Os critérios de inclusão foram: artigos de pes-
quisas originais e ensaios clínicos, publicados em 
português, espanhol ou inglês, sem limites quanto 
à data de publicação. Títulos e resumos foram se-
lecionados por relevância, considerando os critérios 
de inclusão. Em seguida, foi obtido o texto completo 
dos estudos listados e selecionados com os mesmos 
critérios, sendo os elegíveis incluídos nesta revisão.

Foram desconsiderados manuscritos em idio-
mas não selecionados para este estudo, artigos não 
disponíveis em texto completo e publicações não re-
levantes/condizentes com a temática proposta. Os 
estudos elegíveis também tiveram as suas listas de 
referência selecionadas.

Resultados
Segundo os critérios de inclusão e exclusão 

mencionados na metodologia, para esta revisão, a 
busca resultou em um total de três publicações1,7,8 
mediante a busca eletrônica na base de dados Pub-
Med. Segundo nossos resultados, os estudos foram 
publicados em 20117, 20148 e 20161.  A seguir, são 
apresentados os resultados encontrados sobre clare-

amento dentário em pacientes utilizando aparelho 
ortodôntico.

Jadad et al.7 (2011) avaliaram a eficácia de um 
agente clareador novo (peróxido de hidrogênio a 8%) 
em pacientes em uso de aparelho ortodôntico fixo. 
Para tal, foram avaliados seis dentes superiores de 
40 pacientes com idades entre 18 e 40 anos. Os pa-
cientes foram divididos em dois grupos (20 em cada 
grupo): no grupo A, os pacientes utilizaram agen-
te clareador durante o tratamento ortodôntico; no 
grupo B, os pacientes utilizaram agente clareador 
após o tratamento ortodôntico. Para cada grupo, 
registrou-se a cor inicial do dente com uma matriz 
de polivinilsiloxano e um espectrofotômetro. Todos 
os grupos foram submetidos ao tratamento clarea-
dor com peróxido de hidrogênio a 8% (Opalescen-
ce Treswhite Ortho, Ultradent, Opal Orthodontics, 
South Jordan, Utah) durante 10 dias, em sessões de 
45 minutos. Para o grupo A, o tratamento foi reali-
zado 10 dias antes de terminar o tratamento orto-
dôntico. Participantes do grupo B tiveram o mesmo 
protocolo de clareamento após a remoção dos bra-
quetes. Para o grupo sem braquetes, a alteração da 
cor variou de 3 a 12 (média, 8; mediana, 8,3). Para 
o grupo com braquetes, o intervalo foi entre 4 e 13 
(média, 9; mediana, 8,5). Os resultados indicam cla-
reamento significativo de dentes em ambos os gru-
pos, com e sem braquetes (p>0,05). Assim, o agente 
clareador empregado mostrou-se eficiente em pa-
cientes em uso de aparelhos ortodônticos fixos.

Em estudo com o objetivo de avaliar a eficácia 
do clareamento dentário sob o braquete ortodôntico, 
Lunardi et al.8 (2014) realizaram estudo com blocos 
(8 mm x 8 mm) contendo coroa de incisivos bovi-
nos (n=32). A coloração de blocos de dentes com chá 
preto foi realizada durante seis dias. Os 32 blocos 
foram distribuídos aleatoriamente em 4 grupos: 1) 
clareamento caseiro com braquete; 2) clareamento 
caseiro sem braquete; 3) clareamento de consultório 
com braquete; e 4) clareamento de consultório sem 
braquete. A avaliação de cor foi realizada usando 
espectrofotômetro de refletância de cor. Os grupos 1 
e 2 foram submetidos ao clareamento com peróxido 
de carbamida a 15%, 4 horas por dia, durante 21 
dias. Os grupos 3 e 4 foram submetidos a 3 sessões 
de tratamento de clareamento em consultório com 
peróxido de hidrogênio a 38%. Após a remoção dos 
braquetes, uma segunda avaliação de cor foi reali-
zada, a fim de verificar a diferença entre a área sob 
o braquete e no torno dele e, depois de 7 dias, para 
verificar a estabilidade da cor. A análise dos dados 
foi realizada utilizando o teste t pareado e a análise 
de variância bidirecional e de Tukey. Os resultados 
mostraram que a técnica de clareamento caseiro é 
mais eficaz em comparação ao clareamento de con-
sultório. Houve uma diferença significativa entre a 
margem e os valores de cor central das amostras co-
ladas com braquetes. Assim, a colagem dos braque-
tes afetou a efetividade de ambas as modalidades 
de clareamento.
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Montenegro-Arana et al.1 (2016), em estudo 
randomizado duplo-cego, avaliaram a sensibilidade 
dentária e a eficácia de dois tipos de agentes clare-
adores (Treswhite Ortho [TWO] e Treswhite Supre-
me [TWS]) em pacientes em uso de aparelhos orto-
dônticos. Para tal, 40 pacientes entre 18 e 40 anos 
de idade foram aleatoriamente divididos em dois 
grupos (n=20), de acordo com o agente clareador 
aplicado. A cor dos seis dentes anteriores superiores 
foi avaliada com um espectrofotômetro antes e após 
o clareamento dentário. A sensibilidade dentária foi 
avaliada em três escalas antes e durante o clarea-
mento. As escalas para sensibilidade utilizadas fo-
ram: uma escala de cinco pontos que varia de 0 (au-
sência de sensibilidade) a 4 (sensibilidade severa), 
uma escala numérica de 0 a 100 (NRS 101) e uma 
escala visual analógica. No que diz respeito à efi-
cácia do clareamento, foi encontrada uma redução 
significativa (variando de 7.3-9.6 a 5.3-9.5 unidades 
de escala Vita para TWO e TWS, respectivamente, 
p<0,001), não havendo diferença estatística entre os 
grupos (p>0,63). O número de pacientes com sensi-
bilidade foi de 58,8% e de 73,3% nos grupos TWO 
e TWS, respectivamente (p=0,53); no entanto, com 
cada uma das três escalas utilizadas, a intensida-
de de sensibilidade foi baixa, e não houve diferença 
estatística entre TWO e TWS (p>0,05).  Os autores 
concluíram que, apesar de produzir efeito colateral 
de baixa sensibilidade dentária, os dois tipos de 
agentes clareadores foram eficazes em pacientes 
com aparelhos ortodônticos fixos. 

Discussão
A satisfação do paciente com a aparência den-

tária é afetada pela cor e pelo posicionamento dos 
dentes, havendo o desejo ou a necessidade de res-
taurações estéticas e de tratamento ortodôntico. 
Reconhecer os fatores que afetam a satisfação dos 
pacientes pode orientar a atitude do profissional em 
relação aos tratamentos propostos, de forma a me-
lhorar a estética dentária9. 

Como a maioria dos pacientes que usa aparelhos 
ortodônticos percebe alterações na cor dos dentes, é 
importante que sejam fornecidas juntamente com o 
tratamento ortodôntico a satisfação estética e a pos-
sibilidade de os dentes terem uma cor socialmente 
aceitável durante o tratamento7. É provável que a 
maioria dos ortodontistas encontre pacientes que 
solicitem produtos e procedimentos de clareamento, 
sendo prudente a familiaridade do profissional com 
a literatura acerca do clareamento10,11.

Segundo os resultados dessa revisão de literatu-
ra, existem evidências divergentes. Há evidência de 
estudos clínicos7 e de estudos randomizados cegos1 
que ressaltam a eficácia do clareamento dentário 
em pacientes em uso de aparelho ortodôntico. En-
tretanto, outro estudo8 mostra diferenças significa-
tivas entre a cor geral do dente e a superfície abaixo 

dos braquetes ortodônticos. Essa diferença pode ser 
explicada devido às diversas metodologias adota-
das: os dois primeiros estudos visaram ao clarea-
mento dentário de forma geral, enquanto o último 
verificou também o clareamento dentário abaixo do 
braquete. 

Mesmo havendo preocupação entre os profissio-
nais quanto à sua efetividade12, o clareamento dos 
dentes é possível durante o tratamento ortodôntico 
com aparelhos fixos sem perda estética1,7,12, uma vez 
que o agente clareador pode se difundir por meio 
das microestruturas dos tecidos dentários12. Nesse 
caso, o clareamento dentário também pode atuar 
como fator motivador, evitando a desistência do pa-
ciente ou a interrupção do tratamento12. Além disso, 
o peróxido de hidrogênio poderia exercer um efeito 
positivo no controle de placa e na redução de gengi-
vite ou doenças periodontais durante o tratamen-
to13.

Entretanto, como demonstrado nesta revisão de 
literatura, não existem evidências suficientes acer-
ca da possibilidade de clareamento dentário duran-
te o tratamento ortodôntico14. Assim, apesar de a 
maioria dos resultados levantados corroborar com 
resultados clínicos satisfatórios7,1, estes não devem 
ser extrapolados, uma vez que é provável que exis-
tam contínuas divergências sobre recomendações 
clínicas, técnicas e de materiais, quando se conside-
ra essa abordagem de tratamento.

Tal fato se dá pela carência de estudos clínicos 
para pautar, por meio de evidência científica, a deci-
são de se proceder ao clareamento dentário durante 
o tratamento ortodôntico. Além disso, essa aborda-
gem requer cautela e avaliação individual de cada 
paciente, devendo a tomada de decisão de proceder 
ou não com o clareamento ser pautada nas evidên-
cias científicas disponíveis, combinadas com a expe-
riência clínica do profissional.

Considerações finais
A literatura é conflitante, havendo evidências 

clínicas satisfatórias acerca da eficácia do clarea-
mento dentário em pacientes em uso de aparelho 
ortodôntico, bem como resultados que não suportam 
tal conduta.

Não obstante, esses resultados não devem ser 
extrapolados, havendo a necessidade de estudos 
com metodologias acuradas, a fim de que se possa 
fornecer dados mais precisos para alicerçar reco-
mendações clínicas, técnicas e materiais, quando se 
considera essa abordagem de tratamento.

O número de estudos publicados sugere a ne-
cessidade de estudos clínicos futuros in vitro e in 
vivo com metodologias acuradas, para pautar, por 
meio de evidências científicas, essa abordagem de 
tratamento, considerando a preocupação estética 
na atualidade. 
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Abstract

Objective: to review the literature currently available on 
the scientific evidence on dental bleaching during ortho-
dontic treatment. Literature review: an exploratory bi-
bliographic search was performed through Public Medline 
(PubMed) using the search terms “dental bleaching” or 
“tooth whitening” and “orthodontics”. Inclusion criteria 
were original research articles and clinical trials published 
in Portuguese, Spanish and English. No limits were applied 
to the date of publication. The search resulted in three stu-
dies published in 2011, 2014 and 2016. There is evidence 
of clinical studies that highlight the effectiveness of tooth 
bleaching in patients wearing orthodontic appliances. Ho-
wever, another study shows significant differences between 
the color of the tooth and the surface below the orthodontic 
brackets. Final considerations: there is a need for studies 
with accurate methodologies, in order to provide data to 
support clinical, technical and material recommendations 
when considering this treatment approach.
Keywords: Dental esthetics. Orthodontics. Tooth blea-
ching. 
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