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Resumo



 
 

MOREIRA, J.C. Efeito da intensidade da pigmentação dentária na penetração trans-

amelodentinária de peróxido de hidrogênio. [Dissertação]. Faculdade de Odontologia de 

Araçatuba, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; Araçatuba, 2016. 

 

Resumo 
 

Este estudo teve como objetivo avaliar a penetração trans-amelodentinária do peróxido de 

hidrogênio (PH) aplicados em dentes bovinos pigmentados com chá preto em diferentes 

intensidades. Divisão dos grupos: GI imerso durante 6 dias em água destilada; GII  imerso em 

uma infusão de 1,6 g de chá preto para 100 mL de água destilada; GIII  imerso em uma 

infusão de 1,6 g de chá preto para 10 mL de água destilada. Para quantificar a penetração de 

H2O2, as amostras foram colocadas em câmaras pulpares artificiais (CPAs) e submetidas a 

um tratamento clareador com PH a 38%, uma vez por semana durante 3 semanas. Após o 

tratamento clareador, a solução tampão de acetato de CPAs, com a enzima da peroxidase foi 

avaliada num espectrofotômetro de reflexão. A penetração trans-amelodentinária de PH e os 

valores de L* obtidos em T1, T2 e T3 foram submetidos ao teste estatísticos de Kruskal-

Wallis e Friedman. Em T1, a difusão de H2O2 no GI foi mais elevada do que em GII e GIII. 

Nos outros tempos de avaliação, os valores de penetração no GII e GIII aumentaram e 

permaneceram semelhantes. Os valores L* aumentaram significativamente em todos os 

grupos no T1. No T2, os valores L* foram maiores no GI, e os valores em GII e GIII foram 

semelhantes entre si. No último tempo, o GIII apresentou os menores valores de L*. A 

pigmentação pode influenciar a redução da penetração trans-amelodentinária de H2O2 no 

início do tratamento clareador. 

Palavras-chave: Clareamento dental; pigmentação; peróxido de hidrogênio. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract



 

MOREIRA, J.C. Effect of the dental pigmentation intensity on the transenamel and 

transdentinal penetration of hydrogen peroxide [Dissertação]. Faculdade de Odontologia de 

Araçatuba, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; Araçatuba, 2016. 

 

Abstract 
This study aimed to evaluate the transenamel and transdentinal penetration of H202 applied to 

bovine teeth that were pigmented with black tea at different intensities.  Groups division: G I 

– immersed for 6 days in distilled water; G II – immersed in an infusion of 1.6 g of black tea 

per 100 mL distilled water; G III – immersed in an infusion of 1.6 g black tea per 10 mL 

distilled water. To quantify the penetration of H202, the specimens were placed in artificial 

pulp chambers (APCs) and submitted to bleaching treatment with 38% H2O2, once per week 

for 3 weeks. After bleaching treatment, the acetate buffer solution of APCs with peroxidase 

enzyme was evaluated in a reflection spectrophotometer. The transenamel and transdentinal 

penetration of H2O2 and the L* values obtained in T1, T2, and T3 were subjected to Kruskal-

Wallis and Friedman statistical tests. At T1, the H2O2 diffusion in G I was higher than that in 

G II and G III. At the other evaluation times, the penetration values in G II and G III increased 

and remained similar. The L* values increased significantly in all groups at T1. At T2, the L 

values were higher in G I, and the values in G II and G III were similar to each other. At the 

end of the experiment, G III showed the lowest L* values. The pigmentation level did not 

affect the penetration of H2O2 through the enamel and dentin, and the bleaching agent 

effectively changed the color of the teeth. 

Keywords: Dental bleaching; pigmentation; peroxide hydrogen. 
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1. Introdução 

 

A busca por uma aparência agradável é preocupação constante das pessoas em nossa 

sociedade atual, visto que a estética corporal e facial assume um papel cada vez mais 

importante na aceitação social e na obtenção de sucesso pessoal e profissional (1). 

Atualmente, os padrões estéticos orais estão bem definidos e, para a maioria das 

pessoas, um sorriso belo relaciona-se com a presença de dentes alinhados, sem alterações de 

forma e apresentando tonalidades claras. Por esta razão, uma das queixas mais comuns nos 

consultórios odontológicos está relacionada com a coloração dos dentes, que podem ser 

naturalmente escuros, bem como sofrer alterações cromáticas com o passar dos anos (2-4).
 

Essas alterações cromáticas podem ser classificadas em extrínsecas, intrínsecas e 

internalized discoloration. Este último pode ocorrer quando os pigmentos provenientes de 

alimentos com corante ou bebidas, como o chá preto, permeiam a estrutura dentária através 

de defeitos estruturais do esmalte causando descolorações intrínsecas (5-6). 

Dentre vários tratamentos estéticos para correção das alterações cromáticas, o 

clareamento dental vem demonstrando ser uma excelente alternativa, sendo considerado 

tecnicamente fácil, pouco invasivo, com custo relativamente baixo e que proporciona ótimos 

resultados (7-9). 

Sabe-se que a alteração cromática ocorrida durante o tratamento clareador ocorre 

predominantemente em função do aumento da luminosidade dos dentes, sendo este fator 

extensamente estudado em pesquisas que analisam a efetividade das técnicas clareadoras 

(5,10). 

A teoria mais aceita sobre o mecanismo de ação dos clareadores baseia-se na formação 

e penetração de radicais livres de oxigênio que por serem extremamente reativos, quebram 

as moléculas pigmentadas da estrutura dental, tornando-as menores e mais leves e portanto 

mais claras (11-12).  

Baseado nisso, espera-se que tecidos apresentando diferentes saturações de pigmentos 

possam consumir diferentes quantidades de peróxido oriundo dos produtos clareadores. A 

confirmação desta hipótese seria de grande importância no estabelecimento de terapias 

individualizadas e seguras, evitando uma penetração indesejada de espécies reativas de 

oxigênio no tecido pulpar (13-17), fato que tem sido relacionado com danos celulares (11-

12), bem como sintomatologia clínica relatada pela maioria dos pacientes (2,18).
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2. Proposição  

O objetivo deste estudo foi avaliar, ao longo do tratamento clareador, o efeito de 

diferentes níveis de pigmentação das estruturas dentais na penetração trans-amelodentinária 

de peróxido de hidrogênio (H2O2). 

Portanto, a hipótese nula é que a intensidade da pigmentação não influencia a penetração 

trans-amelodentinária de peróxido de hidrogênio durante o tratamento clareador. 
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3. Materiais e Métodos 

 

Delineamento Experimental  

Esta investigação incluiu os seguintes fatores de estudo: 

1. A intensidade da pigmentação em 3 níveis (sem pigmentação, pigmentação moderada e 

pigmentação severa); 

2- Avaliação em 3 tempos de análise (após as primeira, segunda e terceira sessões de 

clareamento). 

As variáveis de resposta foram a penetração trans-amelodentinária de peróxido de 

hidrogênio, bem como os valores de L*. 

 

Obtenção e Preparo dos Dentes  

Foram obtidos 100 incisivos bovinos hígidos, que após serem limpos, foram 

armazenados em solução de Timol 0,1%. Os espécimes foram examinados, quanto à presença 

de pigmentos já existentes, linhas de fratura, trincas ou outros defeitos de superfície que 

poderiam influenciar nos resultados do estudo. Posteriormente os dentes foram fixados em um 

dispositivo ligado à plataforma de uma furadeira de bancada (Ferrari Modelo FGC 16) e com 

ajuda de uma ponta diamantada para corte de vidro (Dinser Ferramentas Diamantadas Ltda.), 

sob-refrigeração a água, foram obtidos discos de esmalte/dentina com 5,7 mm de diâmetro a 

partir do terço médio da face vestibular. 

Em seguida, a superficie dentinária dos discos foi regularizada manualmente com lixas 

de óxidos de alumínio de granulação 400 e 600 (T469-SF-Noton, Saint-Gobam Abrasivos 

Ltda., Jundiaí, SP, Brasil), até que a espessura final alcançasse 3,5 mm, sendo 

aproximadamente 1,3 mm de esmalte e 2,2 mm de dentina. 

 

Seleção das amostras 

      Um total de 100 discos de esmalte e dentina foram obtidos, e submetidos a uma 

leitura inicial do valor de L*, utilizando o espectrofotômetro de reflexão (UV-2450, 

Shimadzu, Kyoto, Japão) sob comprimento de onda de 596 nm. Obtidos os valores L* (entre 

93,39 e 57,30), foi calculada a mediana de toda a amostragem, sendo selecionados os 60 
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blocos dentais que apresentaram valores mais próximos da mediana, respeitando a tolerância 

de 5%. 

Pigmentação das Amostras e Divisão dos Grupos 

Posteriormente, os blocos foram aleatoriamente divididos em 03 grupos 

experimentais, conforme o protocolo de pigmentação empregado: 

Grupo I – Os espécimes permaneceram imersos em água destilada a 37ºC, durante todo o 

experimento. 

Grupo II  ̶ Os espécimes foram imersos por 6 dias em infusão de chá preto (Chá Matte Leão, 

Curitiba, PR, Brasil), a 37ºC, obtido com a proporção de 100 mL de água destilada para cada 

1,6 g de chá.  

Grupo III ‒ Os espécimes foram imersos por 6 dias em infusão de chá preto (Chá Matte Leão, 

Curitiba, PR, Brasil)  a  37ºC, obtido com a proporção de 10 mL de água destilada para cada 

1,6 g de chá. 

Em seguida, objetivando a remoção da pigmentação extrínseca, a superfície do 

esmalte recebeu cuidadosa profilaxia com pedra pomes e água, realizada com auxílio de 

escova do tipo Robinson (KG Sorensen Ind E. Com. Ltda) movida em baixa rotação. 

Posteriormente, os espécimes foram abundantemente lavados em água corrente por 3 minutos. 

Concluído os tratamentos pigmentantes, foi realizada a segunda seleção das amostras, de 

forma semelhante à descrita anteriormente. Nesta oportunidade, permaneceram no estudo 

somente 15 blocos dentais por grupo de estudo (n=15), adotando como critério de exclusão os 

espécimes que não apresentaram a estratificação cromática almejada pelos tratamentos 

pigmentantes. Assim, o valor de L* do GI>GII>GIII. (Figura 1). 

 

Preparo da Câmara Pulpar Artificial (CPA) 

A superfície dentinária de todos os blocos dentais recebeu o tratamento com solução 

de EDTA por 1 minuto para a remoção do smear layer e posteriormente, os discos foram 

lavados com água deionizada por 20 segundos. 

Em seguida, os blocos dentários foram posicionados em câmaras pulpares artificias (19-20), 

(CPA), composta de 2 compartimentos: o da porção superior apresenta uma abertura de 8 mm 

de diâmetro e outro na porção inferior com 6 mm de abertura, permitindo adaptar o espécime; 

a porção inferior apresenta perfurações laterais que possibilita a circulação da solução 

utilizada para quantificar o peróxido penetrado no espécime. Para auxiliar na fixação dos 

blocos dentários, foram utilizados dois anéis de silicone com diâmetro interno de 4,47 mm e 
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espessura de 1,78 mm (Ref. OR 008- Rolemag – rolamento e peças Ltda. – Araçatuba, SP, 

Brasil) e cera rosa fundida.  

 

Penetração trans-amelodentinária de H2O2 

As CPAs devidamente construídas foram posicionadas no interior de casulos de placas 

de cultura celular (Corning Incorporated, Corning, NY- EUA), onde também foi introduzido 1 

mL de uma solução de acetato que estabilizou o peróxido penetrado  durante o procedimento 

clareador. Para isso, a superfície dentinária dos espécimes permaneceu em contato com essa 

solução e o peróxido de hidrogênio difundido através da estrutura dental passou a fazer parte 

da mesma. Posteriormente, foi adicionada a solução de corante violeta leucocristal e solução 

com enzima peroxidase, fazendo com que a solução resultante apresentasse diferentes 

colorações, de acordo com a quantidade de peróxido presente na mesma (32-34) Para 

determinar a penetração de peróxido no interior da CPA, foram obtidos os valores das leituras 

das soluções de concentrações conhecidas, bem como das obtidas nas placas acrílicas, 

permitindo criar um gráfico de absorbância X concentração.  

As análises foram realizadas após cada sessão clareadora, utilizando o espectrofotômetro de 

Reflexão Ultravioleta Visível (Modelo UV-2450 (Shimadzu, Kyoto, Japão). (Figura 2) 

 

 Análise dos valores L* 

Antes de iniciar os procedimentos clareadores, bem como 24 horas após cada sessão, 

os espécimes foram limpos, secos e posicionados no espectrofotômetro de Reflexão 

Ultravioleta Visível*, Modelo UV-2450 (Shimadzu, Kyoto, Japão). O aparelho realizou 3 

leituras na superfície vestibular cada espécime, sendo registrado o valor médio de L* em cada 

tempo de análise. A axial “L” é conhecida como luminosidade e se estende de 0 (preto) a 100 

(branco perfeito). 

 

Procedimento clareador  

O tratamento de clareador foi realizado utilizando um produto de 38% de peróxido de 

hidrogênio (Opalescence Xtra Boost, Ultradent Products Inc, South Jordan, UT, EUA) de 

acordo com as instruções do fabricante. Em seguida, o produto foi inserido dentro de uma 

seringa graduada descartável, e 0,04 mL do gel foi aplicado a cada espécime. Três aplicações 

de 15 min foram realizadas para cada amostra, e a superfície do dente foi limpa com algodão 
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e papel absorvente antes de cada aplicação. O procedimento foi realizado em três sessões 

diferentes, uma vez por semana. 

 

Análise Estatística 

Os dados de L* e da penetração trans-amelodentinária de peróxido de hidrogênio 

foram tabulados e submetidos ao teste de normalidade. Posteriormente, os dados foram 

submetidos aos testes de Friedman e Kruskal Wallis, considerando um nível de significância 

de 5%. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados



39 
 

 

4. Resultados 

Penetração trans-amelodentinária de H2O2 

A Tabela 1 mostra que na primeira sessão de clareamento, o grupo de controle mostrou 

uma maior penetração e trans-amelodentinária de H2O2 do que os grupos pigmentados (GII e 

GIII), que eram semelhantes uns aos outros. No entanto, na segunda e na terceira sessões 

clareadoras, todos os grupos mostraram resultados semelhantes. Ao analisar o comportamento 

de cada grupo separadamente, verificou-se que GI manteve o mesmo nível de penetração em 

todas as três sessões de clareamento. Por outro lado, os grupos pigmentados apresentaram 

uma tendência de aumentar penetração de peróxido de hidrogênio ao longo do tratamento 

clareador. 

 

Valores de L* 

A Tabela 2 mostra que a estratificação cromática resultou na diminuição dos valores de 

L* antes do tratamento de clareamento (baseline), e a estratificação permaneceu a mesma, 

mesmo após a primeira sessão de clareamento (T1). Os grupos pigmentados (GII e GIII) 

apresentaram valores L* semelhantes em T2 e T3, e manteve os valores mais baixos que os do 

grupo controle. Em T3, o grupo controle e o grupo com pigmentação moderada (GI e GII) 

apresentaram valores de L* semelhantes, e foram estatisticamente diferentes do grupo com 

pigmentação severa (GIII). (Gráfico 1). Todos os grupos apresentaram um aumento nos 

valores de L* ao longo do tratamento clareador. 
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5. Discussão 

O baixo peso molecular do peróxido de hidrogênio possibilita a sua rápida difusão 

através da estrutura dental alcançando o tecido dentinário pouco tempo após a aplicação do 

agente clareador sobre o esmalte (14,17). Supõe-se que o peróxido de hidrogênio e os 

produtos derivados de sua decomposição, reajam com os agentes cromóforos, transformando-

os em compostos menores, resultando em dentes mais claros (21). 

Infelizmente, esta reação de oxidação não se limita aos agentes cromóforos, podendo 

desencadear uma série de feitos colaterais indesejáveis (13,14). Por esta razão, estudos que 

avaliam a penetração de peróxido na câmara pulpar são necessários para o estabelecimento de 

uma terapia clareadora segura e eficaz. 

Na presente investigação, dentes bovinos foram utilizados devido à sua composição 

uniforme e semelhança com dentes humanos em relação à morfologia e histologia, além da 

facilidade para obtê-los e padronização de amostras eles têm baixas variações de respostas 

experimentais em pesquisas de laboratório (22).  

A metodologia empregada para a quantificação da penetração trans-amelodentinária do 

peróxido de hidrogênio foi baseada no método preconizado por Mottola et al  (1970) (23), que 

se caracteriza por ser extremamente sensível para detectar pequenas quantidades de peróxido 

de hidrogênio. No estudo, o contato da superfície dentinária com a solução tampão permitiu 

que o peróxido oriundo do produto clareador e difundido através dos tecidos dentais fosse 

estabilizado na câmara pulpar artificial e posteriormente quantificado pela análise 

espectrofotométrica.  

Além disso, alterações de cor, antes e durante a terapia clareadora foram avaliadas com 

base na luminosidade, devido à sua alta correlação com a eficácia do tratamento clareador 

(10). 

A exposição dos fragmentos dentários às diferentes infusões possibilitou que esses 

agentes cromóforos se difundissem pelo sistema de túbulos dentinários e também através da 

dentina inter-tubular, reproduzindo de maneira eficaz diferentes níveis de pigmentação 

dentária (6). 

A análise realizada após a primeira sessão clareadora mostrou que a pigmentação 

inicialmente obtida influenciou negativamente a permeação da estrutura do dente por meio de 
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H2O2, por conseguinte, a hipótese nula do presente estudo foi negado. Uma possibilidade é 

que a catequina, a um composto fenólico altamente antioxidante encontrado em grandes 

quantidades em chá preto, pode ter consumido o H2O2 liberado pelo produto clareador, 

reduzindo a quantidade que estava disponível para reagir com a solução tampão. Isso 

explicaria os diferentes níveis de penetração alcançados entre os grupos estudados (24). 

Nas demais sessões, apesar de existir uma aproximação considerável dos valores de L*, 

até o final do experimento os dentes mais pigmentados não alcançaram os valores do grupo 

controle, observação também constatada visualmente. Por outro lado, a penetração do 

peróxido foi semelhante em todos os grupos a partir da segunda sessão. 

Uma explicação plausível para isso estaria relacionada com a possível ligação entre o 

radical hidroxila da catequina com o cálcio da estrutura dental, formando uma cadeia mais 

complexa e com ligações que teriam uma menor capacidade de propagar as reações 

oxidativas, prejudicando que o peróxido transformasse os compostos peso molecular alto em 

compostos com peso molecular baixo. 

Além disso, a molécula da catequina, por possuir formação estrutural rica em álcool 

(24), pode reagir com o oxigênio oriundo do agente clareador e formar um composto rico em 

acetona, o que inibiria a ação oxidativa do peróxido de hidrogênio, sem interferir em sua 

penetração através da estrutura dentária (24). 

De uma forma geral, mesmo considerando a redução da penetração do peróxido de 

hidrogênio no início do tratamento clareador nos dentes mais pigmentados, esta redução não 

parece significativa a ponto de poder indicar terapias mais intensas em dentes com grandes 

alterações cromáticas, uma vez que tem sido relatado considerável potencial agressor dos 

peróxidos às células pulpares, mesmo quando a quantidade que chega ao tecido pulpar é 

consideravelmente menor que a encontrada no presente estudo (25). 

Este estudo apresenta algumas limitações uma vez que, apenas um tipo de pigmentação 

extrínseca foi avaliada. Estudos futuros devem ser realizados com outros tipos de 

pigmentações extrínsecas e intrínsecas. Outras análises também devem ser avaliadas, tal como 

formação de compostos moleculares, para elucidar os mecanismos de tratamento clareador 

envolvendo substratos com diferentes graus de escurecimento. 
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6. Conclusão 

Com base nos resultados obtidos neste estudo, pode ser concluído que a pigmentação 

pode influenciar a redução da penetração trans-amelodentinária de H2O2 no início do 

tratamento clareador. 
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TABELAS 

 

Tabela 1. Média (DP) da concentração de peróxido (μg/mL) permeado pelos tecidos dentais 

após o tratamento clareador, de acordo com diferentes tempos e tratamentos pigmentantes. 

  T1 T2 T3 

Controle (GI) 6.25 (0.4) A a 6.02 (0.5) A a 6.47 (0.5) A a 

Moderado (GII) 5,26 (0.5) B b 5,69 (0.8) A a 6,58 (0.6) A a 

Severo (GIII) 5.20 (0.4) B b 5.95 (0.4) A ab 6.15 (0.3) A a 

Letras diferentes (maiúsculas nas colunas – teste de Kruskal-Wallis e minúsculas nas linhas– 

teste de Friedman) indicam diferença estatisticamente significante (p<0.05). 

 

 

 

Tabela 2. Média de L* (DP) em dentes clareados com o uso de diferentes níveis de 

pigmentação. 

 
Baseline T1 T2 T3 

Controle (GI) 93,39 (0.8) A c 93,88 (0.7) A bc 94,63 (1.0) A ab 95,41 (1.2) A a 

Moderado (GII) 75,66 (6.3) B c 84,63 (3.7) B bc 88,51 (3.1) B ab 95,06 (2.9) A a 

Severo (GIII) 57,30 (5.3) C c 78,16 (5.2) C bc 85,03 (4.0) B ab 87,10 (3.9) B a 

Letras diferentes (maiúsculas nas colunas – teste de Kruskal-Wallis e minúsculas nas linhas– 

teste de Friedman) indicam diferença estatisticamente significante (p<0.05). 
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GRÁFICOS 

Gráfico 1. Médias dos valores de L* de acordo com os diferentes grupos. 
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FIGURAS 

Figura 1. Fluxograma experimental, destacando a etapas de seleção dos discos e pigmentação. 
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Figura 2. Esquema sobre penetração trans-amelodentinária de H2O2 
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ANEXO A 

ARTIGO ENVIADO E ACEITO PELA BRAZILIAN DENTAL JOURNAL 
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ANEXO B 

Normas de submissão para a revista Brazilian Dental Journal 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Escopo e política 

Forma e preparação de manuscritos 

Envio de manuscritos 

Escopo e política 

O Brazilian Dental Journal publica artigos completos, comunicações rápidas e relatos de casos 

relacionados a assuntos de Odontologia ou disciplinas correlatas. Serão considerados para 

publicação apenas artigos originais. Na submissão de um manuscrito, os autores devem 

informar em carta de encaminhamento que o material não foi publicado anteriormente e não 

está sendo considerado para publicação em outro periódico, quer seja no formato impresso ou 

eletrônico. 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA SUBMISSÃO: 

http://mc04.manuscriptcentral.com/bdjscielo 

SERÃO CONSIDERADOS APENAS TRABALHOS REDIGIDOS EM INGLÊS.  

Autores cuja língua nativa não seja o Inglês, devem ter seus manuscritos revisados por 

profissionais proficientes na Língua Inglesa. Os trabalhos aceitos para publicação serão 

submetidos à Revisão Técnica, que compreende revisão lingüística, revisão das normas 

técnicas e adequação ao padrão de publicação do periódico. O custo da Revisão Técnica será 

repassado aos autores. A submissão de um manuscrito ao BDJ implica na aceitação prévia 

desta condição. A decisão de aceitação para publicação é de responsabilidade dos Editores e 

baseia-se nas recomendações do corpo editorial e/ou revisores "ad hoc". Os manuscritos que 

não forem considerados aptos para publicação receberão um email justificando a decisão. Os 

http://mc04.manuscriptcentral.com/bdjscielo
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conceitos emitidos nos trabalhos publicados no BDJ são de responsabilidade exclusiva dos 

autores, não refletindo obrigatoriamente a opinião do corpo editorial. 

Forma e preparação de manuscritos 

AS NORMAS DESCRITAS A SEGUIR DEVERÃO SER CRITERIOSAMENTE 

SEGUIDAS. 

GERAL 

Submeter o manuscrito em Word e em PDF, composto pela página de rosto, texto, tabelas, 

legendas das figuras e figuras (fotografias, micrografias, desenhos esquemáticos, gráficos e 

imagens geradas em computador, etc). O manuscrito deve ser digitado usando fonte Times 

New Roman 12, espaço entrelinhas de 1,5 e margens de 2,5 cm em todos os lados. NÃO 

UTILIZAR negrito, marcas d'água ou outros recursos para tornar o texto visualmente atrativo. 

As páginas devem ser numeradas seqüencialmente, começando no Summary. 

Trabalhos completos devem estar divididos sequencialmente conforme os itens abaixo: 

1. Página de Rosto 

2. Summary e Key Words 

3. Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão 

4. Resumo em Português (obrigatório apenas para os autores nacionais) 

5. Agradecimentos (se houver) 

6. Referências 

7. Tabelas 

8. Legendas das figuras 

9. Figuras 

Todos os títulos dos capítulos (Introdução, Material e Métodos, etc) em letras maiúsculas e 

sem negrito. Resultados e Discussão NÃO podem ser apresentados conjuntamente. 
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Comunicações rápidas e relatos de casos devem ser divididos em itens apropriados. 

Produtos, equipamentos e materiais: na primeira citação mencionar o nome do fabricante e 

o local de fabricação completo (cidade, estado e país). Nas demais citações, incluir apenas o 

nome do fabricante. Todas as abreviações devem ter sua descrição por extenso, entre 

parênteses, na primeira vez em que são mencionadas. 

 

PÁGINA DE ROSTO 

A primeira página deve conter: título do trabalho, título resumido (short title) com no máximo 

40 caracteres, nome dos autores (máximo 6), Departamento, Faculdade e/ou 

Universidade/Instituição a que pertencem (incluindo cidade, estado e país). NÃO INCLUIR 

titulação (DDS, MSc, PhD etc) e/ou cargos dos autores (Professor, Aluno de 

PósGraduação,etc). Incluir o nome e endereço completo do autor para correspondência 

(informar email, telefone e fax).A página de rosto deve ser incluída em arquivo separado do 

manuscrito. 

MANUSCRITO 

O manuscrito deve conter: 

A primeira página do manuscrito deve conter: título do trabalho, título resumido (shor title) 

com no máximo 40 caracteres, sem o nome dos autores. 

 

SUMMARY 

A segunda página deve conter o Summary (resumo em Inglês; máximo 250 palavras), em 

redação contínua, descrevendo o objetivo, material e métodos, resultados e conclusões. Não 

dividir em tópicos e não citar referências. Abaixo do Summary deve ser incluída uma lista de 

Key Words (5 no máximo), em letras minúsculas, separadas por vírgulas. 

 

INTRODUÇÃO 
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Breve descrição dos objetivos do estudo, apresentando somente as referências pertinentes. Não 

deve ser feita uma extensa revisão da literatura existente. As hipóteses do trabalho devem ser 

claramente apresentadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia, bem como os materiais, técnicas e equipamentos utilizados devem ser 

apresentados de forma detalhada. Indicar os testes estatísticos utilizados neste capítulo. 

 

RESULTADOS 

Apresentar os resultados em uma seqüência lógica no texto, tabelas e figuras, enfatizando as 

informações importantes. Os dados das tabelas e figuras não devem ser repetidos no texto. 

Tabelas e figuras devem trazer informações distintas ou complementares entre si. Os dados 

estatísticos devem ser descritos neste capítulo. 

 

DISCUSSÃO 

Resumir os fatos encontrados sem repetir em detalhes os dados fornecidos nos Resultados. 

Comparar as observações do trabalho com as de outros estudos relevantes, indicando as 

implicações dos achados e suas limitações. Citar outros estudos pertinentes. Apresentar as 

conclusões no final deste capítulo. Preferencialmente, as conclusões devem ser dispostas de 

forma corrida, isto é, evitar citá-las em tópicos. 

 

RESUMO (em Português)  

Somente para autores nacionais. O resumo em Português deve ser IDÊNTICO ao resumo em 

Inglês (Summary). OBS: NÃO COLOCAR título e palavras chave em Português. 
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artigos publicados em revistas não indexadas deve ser evitada, a menos que seja absolutamente 

necessário. Não citar referências em Português. Os títulos dos periódicos devem estar 

abreviados de acordo com o Dental Index. O estilo e pontuação das referências devem seguir o 

formato indicado abaixo: 

Periódico 

1. Lea SC, Landini G, Walmsley AD. A novel method for the evaluation of powered toothbrush 

oscillation characteristics. Am J Dent 2004;17:307309. 

Livro 

2. Shafer WG, Hine MK, Levy BM. A textbook of oral pathology. 4th ed. Philadelphia: WB 

Saunders; 1983. 

Capítulo de Livro 
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3. Walton RE, Rotstein I. Bleaching discolored teeth: internal and external. In: Principles and 

Practice of Endodontics. Walton RE (Editor). 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1996. p 

385400. 

 

TABELAS 

As tabelas com seus respectivos títulos devem ser inseridas após o texto, numeradas com 

algarismos arábicos; NÃO UTILIZAR linhas verticais, negrito e letras maiúsculas (exceto as 

iniciais). O título de cada tabela deve ser colocado na parte superior. Cada tabela deve conter 

toda a informação necessária, de modo a ser compreendida independentemente do texto. 

 

FIGURAS 

NÃO SERÃO ACEITAS FIGURAS INSERIDAS EM ARQUIVOS ORIGINADOS EM 

EDITORES DE TEXTO COMO O WORD E NEM FIGURAS EM POWER POINT; Os 

arquivos digitais das imagens devem ser gerados em Photoshop, Corel ou outro software 

similar, com extensão TIFF e resolução mínima de 300 dpi. Apenas figuras em PRETO E 

BRANCO são publicadas. Salvar as figuras no CDROM. Letras e marcas de identificação 

devem ser claras e definidas. Áreas críticas de radiografias e fotomicrografias devem estar 

isoladas e/ou demarcadas. Partes separadas de uma mesma figura devem ser legendadas com 

letras maiúsculas (A, B, C, etc). Figuras simples e pranchas de figuras devem ter largura 

mínima de 8 cm e 16 cm, respectivamente. As legendas das figuras devem ser numeradas com 

algarismos arábicos e apresentadas em uma página separada, após a lista de referências (ou 

após as tabelas, quando houver). 

 

Envio de manuscritos 

CHECAR OS ITENS ABAIXO ANTES DE ENVIAR O MANUSCRITO À REVISTA 

1. Carta de submissão. 

2. Página de rosto. 
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3. Manuscrito (incluindo tabelas e legendas). 

4. No manuscrito, observar: identificação dos autores somente na página de rosto, texto 

digitado em fonte Times New Roman 12, espaço entrelinhas de 1,5 e margem de 2,5 cm em 

todos os lados, tabelas, legendas e figuras ao final do texto. 

5. Os arquivos digitais as figuras em preto e branco, salvas em TIFF, com resolução mínima de 

300 dpi. 
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14040904 
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Tel.: (55 16) 36023982 

Fax: (55 16) 36330999 
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ANEXO C  

Parecer aprovado do Comitê de Ética e Pesquisa para a realização deste estudo 

 


