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RESUMO 

 

OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo avaliar, por meio de uma pesquisa in 

vitro, o efeito da escovação com produtos clareadores com RDA inferior a 250 sobre a cor 

do esmalte. METODOLOGIA: Foram utilizados 30 corpos de prova (pré-molares e 

molares), cortados, planificados e pigmentados em solução de chá preto. Posteriormente, 

divididos em 6 grupos para a simulação da escovação com esses produtos (n=5): 1) 

controle negativo (água destilada) 2) Black Is White Curaprox 3) New White; 4) Luminous 

White; 5) Colgate Total 12; 6) Bianco Carbon. A simulação foi realizada seguindo um total 

de 14690 ciclos, representando o período de escovação por 1 ano, três vezes ao dia. As 

medições de cor foram realizadas em esmalte em três momentos: antes da pigmentação, 

após a pigmentação e após os ciclos de escovação. Foi realizada três aferições seguidas, 

para obter uma média dos resultados que foram posteriormente analisados 

estatisticamente. RESULTADOS: De acordo com a análise estatística dos dados no 

esmalte, foram encontradas interações significativas (p=0,032). Apenas o produto 

Luminous White resultou em valor estatisticamente superior ao dos demais grupos no 

período de avaliação Delta 2. CONCLUSÃO: De acordo com os resultados obtidos no 

presente estudo, é possível concluir que a associação da escovação com um produto de 

abrasividade elevada, como o Luminous White, pode causar alterações na cor do esmalte. 

No entanto, mais estudos são necessários para demonstrar a sua influência sobre o 

desgaste e uma comparação direta com os resultados do efeito clareador com técnicas de 

clareamento supervisionada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Chá; Clareadores; Cor; Escovação Dentária; Pigmentação.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

OBJECTIVE: The present study aims to evaluate, by means of an in vitro research, the 

effect of brushing with bleaching products with RDA lower than 250 on enamel color. 

METHODOLOGY: Thirty specimens (premolars and molars) were used, cut, planned and 

pigmented in black tea solution. Afterwards, they were divided into 6 groups to simulate 

brushing with these products (n=5): 1) negative control (distilled water) 2) Black Is White 

Curaprox 3) New White; 4) Luminous White; 5) Colgate Total 12; 6) Bianco Carbon. The 

simulation was performed following a total of 14690 cycles, representing the brushing period 

for 1 year, three times a day. The color measurements were performed on enamel at three 

points in time: before staining, after staining, and after the brushing cycles. Three 

measurements were performed in a row, to obtain an average of the results, which were 

then statistically analyzed. RESULTS: According to the statistical analysis of the enamel 

data, significant interactions were found (p=0.032). Only the Luminous White product 

resulted in a statistically superior value than the other groups in the Delta 2 evaluation 

period. CONCLUSION: According to the results obtained in this study, it is possible to 

conclude that the association of brushing with a highly abrasive product, such as Luminous 

White, may cause changes in enamel color. However, further studies are needed to 

demonstrate its influence on wear and a direct comparison with the results of the bleaching 

effect with supervised bleaching techniques. 

 

KEY WORDS: Tea; Whitening; Color; Toothbrushing; Pigmentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A crescente valorização social por dentes cada vez mais brancos, impulsiona os 

indivíduos a seguirem uma busca constante por padrões estéticos. Dessa forma, o 

clareamento dental tem sido uma técnica bastante almejada nos consultórios 

odontológicos, comumente associada a queixa de escurecimento dentário entre os 

pacientes¹. Em meio a esse cenário, tornou-se frequente o interesse e a procura por 

métodos mais simples e acessíveis, como o branqueamento caseiro. Diante disso, surgem 

no mercado produtos com propriedades clareadoras como uma alternativa para atender 

essa demanda². Esses produtos são referidos na literatura como “over-the-counter”, que 

significa que não precisam da prescrição de um dentista para o uso3,4. 

Os produtos de branqueamento caseiro foram ganhando popularidade, sendo 

facilmente encontrados em farmácias e na internet3. Estes podem trazer como princípio 

ativo o carvão ativado, peróxido de hidrogênio, sílica, entre outros. Os fabricantes propõem 

resultados rápidos e a um menor custo quando comparada às técnicas convencionais 

supervisionadas5. No entanto, para melhor compreender seu processo de branqueamento, 

é necessário conhecer a etiologia da descoloração dentária, que pode ser de origem 

extrínseca ou intrínseca. O mecanismo de ação desses produtos se concentra na remoção 

de manchas extrínsecas superficiais, que se formam na película adquirida da superfície do 

esmalte6,7,1. O consumo de alimentos com corantes ou o fumo são alguns dos fatores 

relacionados nesse processo de escurecimento8,9. 

Entretanto, esses agentes não atuam de forma significativa nas manchas 

intrínsecas, onde há uma pigmentação no esmalte ou na dentina subjacente e por isso são 

mais fortemente aderidas3,10,11. Para alcançar o branqueamento e a prevenção e remoção 

dessas manchas, é necessário que haja uma certa quantidade de partículas abrasivas na 

formulação desses produtos, que deverão ser associadas ao ato mecânico da escovação2. 

Ao considerar a abrasividade, é importante que esse grau seja aceito cientificamente, para 

que promova o máximo efeito desejado sem comprometer os tecidos dentais12. 

Dessa forma, a crescente demanda do uso de produtos clareadores e o aumento de 

suas vendas de forma indiscriminada, implica na necessidade de um maior aprofundamento 

do conhecimento acerca da aplicabilidade destes produtos. A interação entre as 

substâncias utilizadas em sua composição e os efeitos provocados à estrutura dentária 

ainda necessitam ser compreendidos, tendo em vista a carência de estudos na literatura 
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científica sobre este tema. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar, por 

meio de uma pesquisa in vitro, o efeito da escovação com produtos clareadores com RDA 

inferior a 250 sobre a cor do esmalte. 
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2 METODOLOGIA 

 

 O presente estudo possui aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, sob CAAE: 

45239021.6.0000.5024. O participante, de forma esclarecida, livre e autônoma, consentiu 

em participar da pesquisa associado ao armazenamento de material biológico humano em 

biorrepositório e assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) utilizado 

(ANEXO C) 

Para a realização deste estudo, foram necessárias 30 unidades dentárias, sendo 

elas, pré-molares e molares hígidos, extraídos por razões periodontais ou ortodônticas. 

Para assegurar o uso do material biológico humano e evitar contaminação cruzada, a 

amostra foi cuidadosamente manuseada. Após a extração, foi realizada a remoção de 

tecidos moles aderidos às unidades com curetas periodontais. Em seguida, as mesmas 

foram colocadas em autoclave (20psi, 121ºC por 40 minutos). Após a esterilização, as 

amostras foram mantidas em água destilada e armazenadas individualmente, sem 

identificação que relacione ao doador. 

Os corpos de prova foram cortados, utilizando uma cortadeira metalográfica de 

precisão (Labcut Extec, Enfield CT – USA), abaixo da junção cemento-esmalte, separando 

a porção radicular da porção coronária. Posteriormente, foi realizada a separação da coroa 

no sentido vestibular e lingual/palatina, obtendo fragmentos medindo 5mmx5mmx2mm. Em 

seguida, foi realizada a planificação das superfícies utilizando a planificadora Politriz 

(Arotec, Cotia, São Paulo, Brasil), com a sequência de lixas #320, #620, #1200 por um 

minuto (Figura 1). Ao final, foi feito o armazenamento em eppendorf com água destilada. 
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Figura 1 – Planificadora Politriz 

                            

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2022. 

 

2.1 PIGMENTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Os espécimes foram corados artificialmente com uma solução de 1,6g de chá preto 

(Leão Alimentos e Bebidas, Paraná, Brasil) fervidos em 100 ml de água destilada por um 

período de 24 horas por 6 dias consecutivos. Após a pigmentação, as superfícies foram 

limpas com escova de Robson em baixa rotação e auxílio de pasta de pedra-pomes e água. 

Ao final, foi realizada a limpeza em cuba ultrassônica com água deionizada por 5 minutos 

e, então, armazenadas em água destilada durante 6 dias para estabilização da cor. 

 

2.2 ESCOVAÇÃO SIMULADA 

 

Os produtos usados foram distribuídos em 6 grupos para o início dos ciclos de 

escovação: 1) controle negativo (água destilada); 2) Black Is White Curaprox 3) New White; 

4) Luminous White; 5) Colgate Total 12; 6) Bianco Carbon (Quadro 1). 

 Para a simulação da escovação dentária, os corpos de prova foram abrasionados 

com escovas dentais extra macias (Curaprox Ultrasoft 5460, Curaden, São Caetano do Sul, 

SP, Brasil). Em cada grupo experimental, foi feita a suspensão do respectivo pó ou 

dentifrício em água deionizada na proporção de 1:1 pesado em balança analítica de 
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precisão (BEL, M214-Ai). A simulação foi realizada seguindo um total de 14690 ciclos, que 

representa a escovação de 1 ano, três vezes ao dia (Figura 2). A troca das escovas eram 

realizadas à medida que apresentavam desgastes excessivos em suas cerdas, 

impossibilitando a escovação de forma efetiva. 

 

Quadro 1 – Produtos utilizados categorizados em 6 grupos para o ciclo de escovação. 

Grupos Dentifrícios Dentes por 
grupo 

Composição RDA 

1 Controle 05 Água destilada - 

2 Black is White 
Curaprox 

05 Monofluorofosfato de Sódio (0,723%), 
Tiocianato de Potássio (0,02%), Água, 
Sorbitol, Glicerina, Sílica Hidratada, 
Carvão em Pó, Aroma, Argila, Decil 
Glucoside, Cocamidopropil Betaína, 
Monofluorofosfato de Sódio, 
Tocoferol, Mica, Goma Xantana, 
Hidroxiapatita (nano) , Dióxido de 
Titânio,  
Celulose Microcristalina, 
Maltodextrina, Acessulfame de 
Potássio, Benzoato de Sódio, Cloreto 
de Potássio, Sorbato de Potássio, 
Lactato de Mentila, Metil Diisopropil 
Propionamida, Carboxamida de Etil 
Mentano, Amido de Zea Mays, Ácido 
Esteárico, Álcool Cetearílico, Óleo de 
Casca de Limão Cítrico, Ácido Cítrico, 
Lactoperoxidase, Oxidase de Glicose, 
Amiloglucosidase, Óxido de Estanho, 
Bissulfito de Sódio, Lecitina 
Hidrogenada, Limoneno, CI75810, 
CI77289 

70 

3 New White 05 Carvão em Pó (Carvão Ativado); 
caulim, aroma, propilparabeno, 
bicarbonato de sódio 

68 

4 Colgate 
Luminous 

White 

05 Água, Sílica Hidratada, Sorbitol, 
Glicerina, Trifosfato de Pentasodio, 
PEG-12, Pirofosfato de Tetrapotásio, 
Laurilsulfato de Sódio, Sabor Goma 
de Celulose, Betaina, Goma Xantán, 
Sacarina Sódica, Hidróxido de Sódio, 
Fluaruro de Sódio, Dioxido de Titanio, 
Pigmento Azul 15 (CI74160), CI 
42090/FD&C Azul nº1 (CI 42090). 

240 

5 Colgate Total 
12 

05 Fluoreto de Sódio (1450 ppm de 
Flúor), Triclosan 0,3%, Água, 
Glicerina, Sorbitol, Sílica Hidratada, 
Lauril Sulfato de Sódio, Copolímero 
PVM/MA, Aroma,Carragema, 

78 
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Sacarina Sódica, Hidróxido de Sódio, 
Corante Branco CI 77891. 

6 Bianco Carbon 05 Água, Glicerina, Sílica Hidratada, 
Lauril Sulfato de Sódio, Xilitol, Fosfato 
Tricálcico, Sabor, Maltodextrina, 
Goma de Celulose, Benzoato de 
Sódio, Carvão em Pó, Lactato de 
Zinco, Sucralose, Extrato de Fruta 
Citrus Limon (Limão), Extrato de Fruta 
Citrus Auratium Dulcis (Laranja) , 
Extrato de Zingiber Officinale. 

57 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

Figura 2 – Máquina de escovação 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2022. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA COR 

 

Os registros de cor foram realizados em três momentos, antes da pigmentação, após 

a pigmentação da superfície e após a escovação com o uso dos produtos abrasivos. Tais 

registros de cor foram feitos com o espectrofotômetro (Vita EasyShade®, Vident, Brea, CA, 

EUA) de acordo com a escala VITA Clássica, com padrão de observação para o sistema 

CIELAB (Figura 3). 

O sistema CIEL*a*b* avalia a cor tridimensionalmente, usando três eixos, que são 

identificados por L*, a* e b*. O eixo L representa a luminosidade de um objeto e é 

quantificado em escala que varia de zero (preto puro) até 100 (branco puro). A coordenada 

a* é uma medida avermelhada (a* positivo) ou esverdeada (a* negativo); o valor do b* é 

uma medida amarelada (b* positivo) ou azulada (b* negativo) e a diferença de cor entre as 

coordenadas da cor foi calculada através da seguinte fórmula: ∆E*=[(∆L*)2 + (∆a*)2 + 
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(∆b*)2]1/2. 

 O estudo foi realizado com auxílio de uma barreira feita com massa de biscuit, para 

evitar que passasse luz do meio externo e interferisse na aferição. Em cada amostra foi 

realizada três aferições seguidas, para se obter uma média dos resultados, que 

posteriormente foi enviado para análise estatística. 

 

Figura 3 – Espectrofotômetro Vita Easyshade 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2022. 

  



13 

 

3 RESULTADOS  

 

 De acordo com a análise estatística dos dados no esmalte, ocorreu interação 

significativa entre os fatores estudados (p=0,032). Apenas o Luminous White resultou em 

valor estatisticamente superior ao dos demais grupos, porém apenas no período de 

avaliação Delta 2 (após escovação - após pigmentação). Também, apenas neste grupo 

foram notadas diferenças entre os intervalos de avaliação, sendo o Delta 2 estatisticamente 

superior ao Delta 3 (após pigmentação - antes da pigmentação). O Delta 1 (após escovação 

- antes da pigmentação) apresentou valor intermediário, sem diferença para os demais 

intervalos. 

 
Tabela 1 - Média (desvio-padrão) da variação total de cor (delta E) em esmalte mensurada nos grupos 

experimentais. 

Creme dental Delta E 

DeltaE1 (após 
escovação - antes da 

pigmentação) 

DeltaE2 (após 
escovação - após 

pigmentação) 

DeltaE3 (após 
pigmentação - antes 

da pigmentação) 

Água destilada 6.88 (1.99) Aa 3.78 (1.61) Ba 10.6 (7.32) Aa 

Curaprox 9.88 (2.95) Aa 11.6 (10.9) Ba 7.98 (0.909) Aa 

New White 8.48 (4.23) Aa 3.74 (0.932) Ba 8.80 (0.339) Aa 

Luminous White 10.9 (7.84) Aab  18.9 (10.9) Aa  6.60 (0.849) Ab 
Colgate Total 12 5.94 (2.34) Aa 3.70 (2.09) Ba 7.12 (1.20) Aa 

Bianco 7.16 (4.33) Aa 10.2 (12.0) Ba 7.28 (2.81) Aa 

(Repeated Measures ANOVA /Tukey; alfa=5%). 
 

 

  



14 

 

4 DISCUSSÃO  
 

Os produtos clareadores com venda direta ao consumidor vêm sendo amplamente 

comercializados como recursos que podem auxiliar na alteração da cor. No entanto, ainda 

há dúvidas acerca de que esses produtos vendidos sem prescrição e usados de forma 

caseira podem ter efetividade sobre os tecidos dentais1,2. A hipótese investigada neste 

estudo era de que os produtos clareadores com RDA inferior a 250 causariam alterações 

sobre a cor do esmalte. No entanto, a hipótese testada demonstrou que apenas o Colgate 

Luminous White apresentou variação de cor com resultados significativos. 

A análise da cor e suas modificações parecem subjetivas e podem apresentar 

interpretações individuais8. Sendo assim, como forma de padronização para a análise, 

alguns parâmetros foram definidos previamente. Inicialmente, após o polimento das 

superfícies, como forma de simulação da deposição de pigmentos extrínsecos, as amostras 

foram coradas artificialmente com o chá preto, que é considerada uma substância com 

elevado potencial de pigmentação, seguindo o intervalo de 6 dias seguidos. 8,13 

Além disso, optou-se pela utilização de escovas de cerdas macias. Já foi 

demonstrado que as escovas de cerdas macias são preferencialmente escolhidas por 

causarem menos traumas aos tecidos dentários.14 Dessa maneira, reduzindo os fatores 

que podem intensificar ou provocar o desgaste dentário para evitar alterações na avaliação 

da cor12. Como método de aferição, foi utilizado um espectrofotômetro digital com padrão 

de visualização para o sistema CIELAB, que é considerado uma ferramenta precisa e 

confiável para avaliação do ΔE 13,15. O valor de ∆E*=3,7 tem sido um valor de referência 

utilizado para avaliação da cor e somente valores acima dele podem ser perceptíveis pelo 

olho humano.16 

Um fator considerado para avaliar o desempenho abrasivo desses produtos é a 

medição do RDA, que não deve exceder 250. Quanto maior o seu valor, maior a sua 

abrasividade, podendo acarretar uma taxa de desgaste dentinário12. Apesar de ser um 

índice para dentina, foi verificado que existe uma correlação entre o RDA e o índice de 

abrasividade para o esmalte, ou seja, pode-se aferir que um alto nível de RDA pode 

influenciar sobre o desgaste superficial do esmalte.17  

Considerando o fator abrasividade, foram submetidos à análise produtos clareadores 

com baixa abrasão (<70), moderada (70-150) e com abrasividade alta (151-250)12,18. 

Algumas condições podem afetar consideravelmente o seu potencial abrasivo, como as 
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diferenças de hábitos de escovação de cada indivíduo, principalmente no que diz respeito 

a força aplicada. Dessa maneira, foi realizado movimentos com baixa intensidade de força 

e baixo peso na carga de forma a minimizar seus efeitos sobre os resultados12. 

No presente estudo, foram notadas interações estatisticamente significantes entre 

os fatores estudados, sendo o creme dental Colgate Luminous White superior aos demais 

no Delta 2, período após a escovação e após a pigmentação. O Colgate Luminous White 

dispõe de um valor de RDA elevado. Sendo assim, pode-se levantar a hipótese de que sua 

alta capacidade abrasiva tendencia a uma melhor remoção de pigmentos superficiais. 

Segundo Horn et al.4, o Luminous White testado em condições semelhantes trouxe 

diferenças em relação a cor. Além do seu RDA elevado, essas modificações podem ser 

explicadas devido aos diferentes compostos abrasivos presentes em sua composição, a 

exemplo da sílica e do pirofosfato que potencializam a limpeza4. No entanto, a taxa de 

desgaste não foi passível de avaliação, visto que seria necessário um estudo com 

metodologia focada em eliminar qualquer influência dos seus fatores, pois sua origem é 

multifatorial12. 

Contudo, o uso contínuo de produtos clareadores pode desencadear alguns 

problemas para os tecidos ao redor. Algumas regiões como a dentina e áreas de recessão 

podem ser afetadas, além de provocar abrasão.19 

Além disso, o esmalte se tornando mais poroso, favorece a concentração e retenção 

de biofilme presentes na dieta do indivíduo.20 Sendo assim, levanta-se o questionamento 

acerca da possibilidade da sua utilização ser prejudicial para os tecidos dentários.  

 A ausência da variação de cor nos demais grupos pode ser questionada por alguns 

fatores associados. O primeiro deles é pelos mesmos apresentarem valores de RDA mais 

baixos ou por algum fator presente durante o processo de escovação, no controle da força 

ou na fixação das cerdas que não conseguiram a remoção tão efetiva do pigmento. Essas 

variáveis devem ser analisadas em estudos posteriores para verificar se a performance 

desses produtos teve a influência de alguma dessas características. ² 

 Atualmente com grande relevância mercadológica, o carvão ativado esteve contido 

como princípio ativo de produtos dessa pesquisa. Esse componente possui natureza 

adsortiva e exerce influência sobre a remoção de manchas superficiais, porém, no estudo 

não apresentou mudanças significativas na manutenção da cor.21.  
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Para Palandi et al8, quando comparado a cremes dentais convencionais, os produtos 

contendo carvão ativado também não apresentaram alterações na percepção da cor.8 Além 

disso, Vural et al22 relata que em sua composição, o tamanho e a forma das suas partículas 

também podem influenciar no potencial abrasivo, acarretando possíveis alterações na 

rugosidade do esmalte.22 

De forma geral, a grande maioria dos produtos testados não trouxeram alterações e 

quando trouxeram, houveram dúvidas se podem ou não trazer algum dano. Portanto, é 

importante o questionamento acerca dos riscos do branqueamento feito sem supervisão, 

sendo que existe técnicas realizadas por profissionais na prática odontológica. Sendo essas 

mais seguras, possivelmente mais duradouras e cientificamente comprovadas como 

eficazes23. 

Dessa forma, mais estudos tornam-se necessários para ampliar o conhecimento e 

determinar a segurança dos produtos testados. Além disso, fatores como desgaste dentário 

e rugosidade em paralelo a essa remoção da pigmentação se tornam de grande relevância. 
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5 CONCLUSÕES  

 

 De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, é possível concluir que a 

associação da escovação com um produto de abrasividade elevada, como o Luminous 

White, pode causar alterações na cor do esmalte. No entanto, mais estudos são 

necessários para demonstrar a sua influência sobre o desgaste e uma comparação direta 

com os resultados do efeito clareador com técnicas de clareamento supervisionada. 
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O presente estudo relata relata que a crescente demanda do uso de dentifrícios com agentes 
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esmalte e dentina em dois momentos (n=5): antes e após os ciclos de escovação. Ao final do 

estudo, espera -se que produtos abrasivos com RDA inferior a 200 não cause danos a estrutura 

dentária, sendo utilizados com a indicação correta. 
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Analisar modificações na estrutura dentária (permeabilidade, cor e rugosidade superficial) frente 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA BIORREPOSITÓRIO 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

O USO DE DENTIFRÍCIOS CLAREADORES E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A 

ESTRUTURA DENTÁRIA, que tem como objetivo comparar alterações das características 

superfícies de esmalte e dentina humana após o uso de produtos com características 

abrasivas, comercializados com objetivo de clarear os dentes. 

Existem pastas de dente e pós clareadores que são vendidos para clarear os dentes. 

O motivo que nos leva a estudar esses produtos é descobrir se eles são seguros, sem trazer 

problemas, especialmente após o uso por vários dias. Gostaríamos de avaliar se os 

produtos podem realmente clarear os dentes, sem deixar eles ficarem rugosos ou sensíveis. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: após aprovação desta 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal da Bahia, 45 dentes humanos com indicação clínica de extração informada por um 

cirurgião dentista serão utilizados. As razões clínicas para extração destas unidades serão 

diferentes e independentes da realização deste estudo, como por exemplo, dentes retirados 

para colocação do aparelho de correção da posição dentária (aparelho ortodôntico) ou 

dentes que estejam moles e sem possibilidade de melhorar (problemas periodontais). Os 

dentes serão limpos e esterilizados e depois serão cortados para conseguirmos pequenas 

placas. Essas placas serão escovadas com produtos que são indicados para clareamento 

dos dentes. Serão feitas avaliações para descobrir se os dentes ficam mais claros, rugosos 

e/ou porosos após a escovação com os produtos clareadores. 



 

Toda pesquisa será realizada no Laboratório de Dentística que fica no 6º andar da 

Faculdade de Odontologia da UFBA. Os dentes doados pelos participantes da pesquisa 

serão armazenados após a limpeza e esterilização em potes com água que ficarão dentro 

de uma estufa. Para garantir o direito a privacidade, sigilo e confidencialidade do 

participante da pesquisa, e bem como impedir constrangimento, não haverá qualquer 

possibilidade de identificação e o (a) Sr. (a) permanecerá anônimo, pois os dentes serão 

registrados com códigos numéricos, sob guarda do pesquisador responsável. 

Os desconfortos e riscos para o participante da pesquisa são aqueles causados pela 

extração de um dente e não estão associados a realização da pesquisa. O local pode ficar 

inchado e dolorido. Para diminuir esse desconforto, é importante repousar, deixar o local 

limpo e preferir alimentos mais moles enquanto a região cicatriza. É importante seguir todas 

as recomendações que o dentista te deu depois da cirurgia. Caso haja necessidade, o 

pesquisador responsável dará acompanhamento e encaminhamento clínico para os 

participantes da pesquisa nos quais forem evidenciados quaisquer problemas de saúde. O 

benefício do participante com essa pesquisa será indireto, porque os resultados poderão 

tirar dúvidas a respeito da segurança de uso de produtos clareadores, ajudando a 

comunidade a entender se existe risco no uso de pastas de dentes ou pós clareadores. 

O motivo deste convite é que o (a) Sr. (a) se enquadra nos seguintes critérios de 

inclusão: ter um dente com indicação clínica de extração por uma razão diferente e 

independente da realização desta pesquisa. Ou seu dente foi indicado para extração para 

que colocasse aparelho ou ele estava mole demais e não iria sarar. 

Pedimos a sua autorização para a coleta, o depósito, o armazenamento, a utilização 

e descarte do seu dente extraído. A utilização do dente está vinculada somente a este 

projeto de pesquisa. O (a) Sr. (a) autoriza o descarte do material armazenado seguindo-se 

os regulamentos da instituição para este fim. O (a) Sr. (a) será informado sobre a perda ou 

destruição de seu dente, bem como sobre o encerramento desta coleta, quando for o caso. 

O (A) Sr. (a) poderá deixar de participar da pesquisa e é livre para retirar o 

consentimento da guarda e utilização do seu dente, a qualquer tempo e sem quaisquer 

ônus ou prejuízo, valendo a desistência a partir da data de formalização desta, por escrito 

e assinada. Será garantida possibilidade de acesso, para que o (a) Sr. (a) esclareça 

qualquer dúvida e conheça os resultados obtidos com a utilização do dente doado, a 



 

qualquer tempo. Para tanto, todas as formas de contato com o pesquisador responsável e 

com o Comitê de Ética da FO-UFBA estão à disposição. 

Para participar deste estudo o (a) Sr. (a) não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira, mas será garantido, se necessário, o direito a busca por 

ressarcimento de eventuais despesas. 

O (A) Sr. (a) será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e 

estará livre para participar ou recusar-se a participar, podendo retirar, a qualquer momento, 

o seu consentimento de guarda e utilização do material biológico armazenado. A sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e 

privacidade, sendo que os dados, materiais e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos e após esse 

tempo serão destruídos. Seu nome ou o material que indique sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. O (A) Sr. (a) não será identificado (a) em nenhuma 

publicação que possa resultar deste estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 

será arquivada pelo pesquisador responsável, na Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal da Bahia e a outra será fornecida a (o) Sr. (a). Caso haja danos 

decorrentes dos riscos desta pesquisa, o pesquisador assumirá a responsabilidade pelo 

ressarcimento e pela indenização. 

 

Eu, 

portador(a) do CPF, 

nascido(a) em  /  /         

residente no endereço                                                                                                               cidade 

e estado de 

podendo ser contatado (a) pelo número telefônico ( )   

fui informado (a) dos objetivos do estudo O USO DE DENTIFRÍCIOS CLAREADORES E 

SUA INFLUÊNCIA SOBRE A ESTRUTURA DENTÁRIA, de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações 



 

e modificar minha decisão de participar, se assim o desejar, tendo recebido uma via deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Dessa forma, declaro que: 

( ) Concordo que o meu material biológico seja utilizado somente para esta pesquisa. 

 

CIDADE/ESTADO,   de    de  . 

 

 

 

Assinatura do participante   Assinatura do pesquisador 

 

Em caso de dúvidas quanto aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 

pesquisador principal envolvido com o referido projeto Profa. Andrea Nóbrega Cavalcanti e 

a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia e com eles poderei manter 

contato pelos respectivos telefones: (71) 98784-8228 e (71) 3283-8966. Ou ainda 

comparecer ao endereço do Comitê de Ética em casos de dúvidas ou notificação de 

acontecimentos não previstos: Av. Araújo Pinho nº 62 - Sala do Comitê de Ética - 4º andar 

– Canela, Salvador-Ba, 40.110-150. Tel: (71) 3283-8965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


