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Prette-Júnior, R.A.T. Avaliação de uma nova formulação de agente
clareador sobre a dureza do esmalte: associação do trimetafosfato
de sódio ao peróxido de hidrogênio a 35%. 2017. 36f. Trabalho de
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RESUMO
Proposição: A proposição deste trabalho foi avaliar in vitro a adição
do trimetafosfato de sódio (TMP) na concentração de 0,25%, na
presença ou não de fluoreto de sódio (NaF) a 0,05%, ao peróxido
de hidrogênio a 35% sobre a dureza do esmalte dentário. Materiais
e métodos: Blocos de esmalte bovino (4 mm x 4 mm, n = 50) foram
selecionados através da dureza de superfície inicial (SHI) e divididos
em cinco grupos (n = 10), de acordo com os tratamentos: 1) Saliva
artificial (SA); 2) Peróxido de hidrogênio a 35% (PH); 3) PH + 0,05%NaF
(PH/NaF); 4) PH + 0,05%NaF + 0,25%TMP (PH/NaF/TMP) e 5) HP Blue
35% (FGM - Produtos Odontológicos: HP Blue). Os géis e saliva
artificial foram aplicados uma única vez, durante 3 sessões de 40
minutos/sessão, a cada 7 dias, totalizando 21 dias. Em seguida,
determinou-se a dureza de superfície final (SHF), porcentagem de
perda de dureza de superfície (%SH) e dureza em secção
transversal para o cálculo da perda integrada de dureza de
subsuperfície(ΔKHN). Os dados foram submetidos à ANOVA seguido
pelo teste Student-Newman-Keuls (p < 0,001). Resultados: Os
tratamentos com PH/NaF; PH/NaF/TMP levaram a menor %SH (27%
e 63%) em relação ao PH (p < 0,001); Já o grupo PH/F/TMP reduziu
a %SH em ~ 50% e ~ 70% quando comparado aos grupos PH/F e HP
Blue (p < 0,001). A análise da perda mineral em profundidade
(ΔKHN) foi menor para blocos de esmalte tratados com

HP/NaF/TMP e SA (p < 0,001). Conclusão: Conclui-se que a adição
de 0,25% TMP em um gel clareador convencional reduziu
significativamente

a

desmineralização

do

esmalte

quando

comparado com a sua contraparte sem TMP.
Palavras-Chave: Clareamento dental, esmalte, dureza, peróxido de
hidrogênio, trimetafosfato de sódio.
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Proposition: The proposition of this study was to evaluate in vitro the
addition of sodium trimetaphosphate (TMP) in the concentration of
0.25%, in the presence or not of 0.05% sodium fluoride (NaF), 35%
hydrogen peroxide on the hardness of the dental enamel. Materials
and methods: Bovine enamel blocks (4 mm x 4 mm, n = 50) were
selected through the initial surface hardness (SHI) and divided into
five groups (n = 10), according to the treatments: 1) Artificial saliva
(SA); 2) hydrogen peroxide 35% (PH); 3) PH + 0.05% NaF (PH/NaF); 4)
PH + 0.05% NaF + 0.25% TMP (PH/NaF/TMP) and 5) HP Blue 35% (FGM
- Dental Products: HP Blue). Gels and artificial saliva were applied
once, during 3 sessions of 40 minutes/session, every 7 days, totaling
21 days. Then, final surface hardness (SHF), percentage of surface
hardness loss (%SH) and hardness in cross-section for the calculation
of the integrated loss of subsurface hardness (ΔKHN) were
determined. Data were submitted to ANOVA followed by the
Student-Newman-Keuls test (p < 0.001). Results: The treatments with
PH/NaF; PH/NaF/TMP led to lower %SH (27% and 63%) in relation to
PH (p < 0.001); The PH/F/TMP group reduced the %SH by ~ 50% and
~ 70% when compared to the PH/F and HP Blue groups (p < 0.001).
The analysis of mineral loss in depth (ΔKHN) was lower for enamel
blocks treated with HP/NaF/TMP and SA (p < 0.001). Conclusion: It is

concluded that addition of 0.25% TMP in a conventional bleaching
gel significantly reduced enamel demineralization when compared
to its counterpart without TMP.
Keywords: Dental bleaching; Enamel hardness; Hydrogen peroxide;
Sodium trimetaphosphate.
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1. Introdução
Nos dias atuais a valorização da estética está mais presente na
sociedade moderna. Apresentar um sorriso alinhado com dentes
claros é sinônimo de saúde e beleza [Samorodnitzky-Naveh

et

al.,

2007]. Logo, os meios de clareamento são cada vez mais procurados
e solicitados pelos pacientes em clínicas odontológicas [Joiner et al.,
2004; Lewinstein et al., 2004; Tion-Oo et al., 2011]. Para isto, o
profissional deve ter o conhecimento de qual o melhor produto e
técnica a serem utilizados no procedimento clareador, assim como
esclarecer ao paciente as suas vantagens e desvantagens [Braun et
al., 2007]. O grande desafio do tratamento clareador é oferecer ao
paciente uma técnica segura, rápida, confortável e com resultados
satisfatórios [Joiner et al., 2006; Braun et al., 2007].
Os agentes clareadores são compostos a base de peróxido de
hidrogênio [Haywood et al., 1992; Seghi & Denry, 1992], na sua forma
ativa ou a base de peróxido de carbamida como fonte de peróxido
de hidrogênio, ambas em diferentes concentrações, podendo ser
utilizados tanto na técnica de clareamento in-office quanto na
técnica caseira para dentes vitais [Haywood, 1992; Efeoglu et al.,
2006], devendo-se sempre atentar para o tempo de aplicação e a
concentração do agente clareador nas diferentes técnicas [Joiner,
2006; Braun et al., 2007]. A ação dos agentes clareadores ocorre
basicamente por meio de oxidação e segundo os estudos científicos,
essa oxidação quebra macromoléculas que estão pigmentadas por
liberação de oxigênio, o que se transforma em hidroxilas de menor
proporção e desse modo os pigmentos ficam por vezes menores e
mais fáceis de serem eliminados [Haywood, 1992; Seghi & Denry, 1992;
Gomes te al., 2017].
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Embora o clareamento dental seja considerado um tratamento
estético conservador e não invasivo, muitos pacientes relatam
apresentar sensibilidade dental temporária durante e/ou pósclareamento e em muitas situações, dependendo do grau de
sensibilidade, impedindo alguns pacientes de dar continuidade ao
tratamento clareador. Na literatura científica, os estudos são
controversos quanto à ação do agente clareador sobre a estrutura
dental [Auschill et al., 2008; Reis et al., 2011; Magalhães et al., 2012].
Alguns pesquisadores relatam que o clareamento pode causar uma
perda mineral nos dentes clareados, assim como uma diminuição na
dureza do esmalte [Magalhães et al., 2012; Kimyai et al., 2017], como
também outros autores mostram que o clareamento não causa
nenhuma alteração estrutural do esmalte [Sasaki et al., 2009; Sa et al.,
2012].

Logo

são

fundamentais

estudos

utilizando

agentes

remineralizadores, que adicionados aos agentes clareadores, possam
de alguma forma diminuir ou minimizar a perda mineral. O processo
de remineralização depende da presença de íons cálcio e fosfato
presentes na saliva [Takeshita et al., 2011], assim uma fonte extra
desses íons poderia diminuir essa perda. Alguns estudos demostraram
a ação anticariogênica de sais de fosfato [Takeshita et al., 2009;
Takeshita et al., 2015; Takeshita et al., 2016] como observado por Missel
et al. [2016] provando que a suplementação de dentifrícios com
baixa concentração de NaF (250 ppm F) com trimetafosfato de sódio
(TMP) aumenta a resistência do esmalte à desmineralização, sendo
que na concentração de 0,25% de TMP associado a 250 ppm F levou
a uma redução da desmineralização similar a um dentifrício com 1100
ppm F. A literatura também mostra a eficácia da associação do TMP
ao F e peróxido de hidrogênio [Salama et al., 2016]. Salama et al.
[2016] avaliaram a associação de diferentes concentrações de TMP
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e F ao peróxido de hidrogênio a 6%, e observaram que a associação
de 1%, reduziu a perda mineral do esmalte sendo superior ao gel
clareador covencional, contendo apenas peróxido de hidrogênio.
Segundo estudos voltados à Cariologia, o TMP pode auxiliar na
retenção mineral da hidroxiapatita, formando um cristal mais estável
[Takeshita et al., 2009]. Embora o mecanismo de ação do TMP ainda
não esteja totalmente esclarecido, sua ação positiva sobre a perda
mineral é promissora, estudos apontam ser o sal de fosfato com maior
potencial anticariogênico [Harris, 1967; Roberts, 1995]. Portanto, seria
válido avaliar se a adição do TMP aos agentes clareadores com alta
concentração de peróxido de hidrogênio pode causar um efeito
positivo sobre a possível alteração superficial do esmalte e
consequentemente diminuir a sensibilidade dental temporária
causada pelo tratamento clareador, principalmente nos agentes
clareadores de alta concentração de peróxido de hidrogênio que
são utilizadas na técnica In-office.
2. Proposição
A avaliar in vitro a adição do trimetafosfato de sódio (TMP) na
concentração de 0,25%, na presença ou não de fluoreto de sódio
(NaF) a 0,05%, ao peróxido de hidrogênio a 35% sobre a dureza do
esmalte dentário.
A hipótese nula desse estudo foi a de que não existiria diferença
na mineralização do esmalte exposto à terapia com trimetafosfato de
sódio.
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3. Metodologia
3.1 Delineamento Experimental
Para a realização do estudo, blocos de esmalte (4 mm × 4 mm, n = 50)
foram obtidos de dentes incisivos bovinos mantidos em solução de
formol 2% pH 7,0 durante 30 dias antes de qualquer procedimento
experimental [Delbem & Cury, 2002]. Esses blocos tiveram sua
superfície de esmalte polida sequencialmente, o que permitiu a
seleção através da determinação da dureza de superfície inicial (SHI).
O delineamento experimental foi casualizado e os blocos divididos em
cinco grupos experimentais de dez espécimes cada. Os géis e saliva
artificial foram aplicados uma única vez, por 40 minutos, durante 3
sessões a cada 7 dias, totalizando 21 dias. Os grupos de tratamentos
foram: 1) Saliva artificial (SA); 2) Peróxido de hidrogênio a 35% (PH); 3)
PH + 0,05%NaF (PH/NaF); 4) PH + 0,05%NaF + 0,25%TMP (PH/NaF/TMP)
e 5) HP Blue 35% (FGM - Produtos Odontológicos: HP Blue). Após 21
dias, determinou-se a dureza de superfície final (SHF) nos blocos de
esmalte para o cálculo da porcentagem de perda de dureza de
superfície %SH e perda mineral em profundidade através da dureza
em secção transversal (ΔKHN).

3.2 Preparação dos Blocos de Esmalte (ANEXO A)
Foram utilizados dentes incisivos centrais inferiores permanentes
obtidos de bovinos com idade entre 2 e 3 anos e mantidos em
recipientes plásticos com solução de formol a 2% pH 7,0 durante 1
mês. Blocos de esmalte bovino (4 mm x 4 mm) foram obtidos a partir
da porção mais plana da vestibular das coroas. Após a obtenção dos
blocos de esmalte, a dentina foi ajustada para obtenção de
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superfícies paralelas entre esmalte e dentina (espessura ± 2 mm). Os
blocos foram fixados em discos de resina acrílica pré-fabricada (± 3
cm de diâmetro por ± 8 mm de espessura), com auxílio de cera
pegajosa (Cera Bastão Kerr ou Cera em Bastões Horus), com a
superfície dentinária voltada para cima, sendo este conjunto levado
à politriz APL-4 AROTEC. Para o desgaste utilizou-se lixas de granulação
320 (CARBIMET Paper Discs, 30-5108-320, BUEHLER), peso de 2 lbs,
durante 30 segundos sob baixa rotação e refrigeração. Em seguida,
os blocos foram removidos e fixados novamente com a superfície do
esmalte voltada para cima polida de acordo com a seguinte
sequência: lixa de granulação 600, 4 lbs, tempo de 30 segundos,
refrigeração a água; lixa de granulação 1200, 4 lbs, 30 segundos,
refrigeração a água. Entre cada polimento, os corpos de provas
foram submetidos ao ultra-som (BRANSON 2210), em água deionizada
durante 2 minutos. Na sequência o esmalte foi polido com papel feltro
para polimento (Polishing Cloth BUEHLER 40-7618) e suspensão de
diamante (METADI Diamond Suspension 1 micron Blue Color Polish
Spray, Water Base 40-6530), 4 lbs, 1 minuto. A seguir, os corpos de
provas foram lavados com jato de água deionizada durante 30
segundos e submetidos ao ultra-som (BRANSON 2210), durante 2
minutos, imersos em solução de limpeza (ULTRAMET Sonic Cleaning
Solution, BUEHLER) diluída na proporção 20:1 em água destilada.
Durante todos os procedimentos e entre um passo e outro, os blocos
foram mantidos em ambiente umedecido com formol 2% pH 7,0
[Vieira et al., 2005].
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3.3 Composição e Tratamentos com Saliva Artificial e Géis
Clareadores (ANEXO B)
A manipulação dos géis experimentais foi realizada a cada
período experimental, uma vez que os mesmos não apresentam
estabilizante, e para que não ocorresse nenhuma reação perdida
previamente à aplicação. Os compostos sólidos (Carbopol, NaF e TMP
– tiveram suas quantidades pré-determinadas por estudos pilotos
realizados no laboratório de Odontopediatria da Faculdade de
Odontologia de Araçatuba-FOA/UNESP). Foram pesados em balança
de precisão (Shimadzu, ATY 224) e colocados em frascos plásticos
com tampa de pressão natural de acordo com seu grupo. Após a
pesagem foi pipetado o composto líquido correspondente (PH 35%).
Os compostos foram misturados manualmente com auxílio de
espátulas e em seguida o pH foi ajustado com solução de hidróxido
de sódio-NaOH 4 mol/L, atingindo um pH final de aproximadamente
7,0, exceto para o HP Blue 35% (FGM - Produtos Odontológicos), o qual
encontrava-se em pH neutro, segundo as especificações do
fabricante.

As mensurações do pH foram realizadas utilizando-se

papel indicador especial pH (Merck© KGaA, Darmstadt, Alemanha).
Os grupos experimentais foram:
1) Saliva artificial: SA
2) Peróxido de hidrogênio à 35%: PH
(3) PH + 0,05%NaF: PH/NaF
4) PH + 0,05%NaF + 0,25%TMP: PH/NaF/TMP
5) HP Blue 35%-FGM - Produtos Odontológicos: HP Blue

23

Após a determinação da SHI, aplicou-se a saliva artificial e os
respectivos géis sobre a superfície do esmalte por 40 minutos, sendo
aplicação única, durante 3 sessões a cada 7 dias, totalizando 21 dias.
Para remoção da saliva artificial e dos géis, após o período de
tratamento, utilizou-se gaze e lavagem com água deionizada por 30
segundos a fim de remover qualquer resíduo sobre os blocos. Em
seguida, todos os blocos foram armazenados em casulos individuais
contento 4 mL de saliva artificial [Moreto et al., 2010] cada, mantidos
em estufa a 37ºC até o próximo dia, onde apenas a saliva artificial
seria trocada. A composição da saliva artificial foi: 1.5 mmol/L
Ca(NO3)2.4H2O, 0.9 mmol/L NaH2PO4.2H2O, 150 mmol/L KCl, 0.1 mol/L
Tris buffer, 0.03 ppm F, pH 7.0 [Vieira et al., 2005].

3.4 Análise de Dureza de Superfície e Transversal do Esmalte (ANEXO
C)
A dureza de superfície foi determinada utilizando-se o
microdurômetro Micromet 5114 hardness tester (Buehler, Lake Bluff,
USA) e o software Buehler Omni Met (Buehler, Lake Bluff, USA), carga
de 25 g por 10 s. Cinco impressões, separadas entre si por uma
distância de 100 μm, foram realizadas na região central de cada
bloco (SHI). Após o período experimental foram realizadas outras
cinco impressões para a análise da dureza de superfície final (SHF)
distantes a 100 μm das impressões de SHI e a seguir determinou-se a
porcentagem de perda de dureza de superfície %SH, através da
seguinte fórmula: [%SH = ((SHF– SHI/SHI)*100]. Para a análise da dureza
em secção transversal, foi realizada uma secção no centro de cada
bloco e uma das metades incluída em resina acrílica e polida. A
dureza em secção transversal foi realizada sob uma carga de 5 g por
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5 s. Uma sequência de 15 impressões nas distâncias de 5, 10, 15, 20,
25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 e 180 μm da superfície externa
do esmalte foi realizada na área central dos blocos [Berger et al., 2010;
Conceição et al., 2015]. A área integrada da dureza (KHN x μm) do
esmalte desmineralizado até o esmalte hígido foi calculada utilizando
a regra trapezoidal (Graph Pad Prism, versão 3.02) e subtraída da área
integrada da dureza do esmalte hígido obtendo a perda integrada
de dureza de subsuperfície (∆KHN) [Conceição et al., 2015].

3.5 Análise Estatística
Para análise estatística, foram considerados como variáveis os
valores de SHI, %SH e ΔKHN; e como fator de variação o tipo de
tratamento. Foi utilizado o programa estatístico Sigmaplot® para
Windows versão 12.0, com significância ao nível de 5%. Os dados
apresentaram

distribuição

normal

(teste

de

Shapiro-Wilk)

e

homogênea (teste de Cochran). Os valores de SHI, %SH e ΔKHN foram
submetidos à análise de variância (1-critério), seguido pelo teste
Student-Newman-Keuls.

4. Resultados
Todos os géis experimentais e comercial apresentaram um pH
final de aproximadamente 7,0. A Média (DP) de SHI considerando
todos os blocos foi de 360,1 (1,2) KHN. Não foram observadas
diferenças significativas entre os grupos de tratamentos após a
distribuição (p = 0,766) (Tabela 1).
Na análise da %SH (Tabela 1), os grupos PH/NaF e PH/NaF/TMP
reduziram a %SH em aproximadamente 27% e 63% em relação ao PH
(p < 0,001); A associação de PH/NaF reduziu a %SH em 40% em
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relação ao gel HP Blue (p < 0,001). Já a associação de NaF e TMP ao
PH (PH/NaF/TMP) reduziu em 50% e 70% a %SH quando comparado
aos tratamentos contendo apenas PH/NaF e HP Blue (p < 0,001).
Apenas o grupo SA apresentou ganho mineral em relação aos demais
grupos (p < 0,001).
O tratamento com a SA levou ao menor valor de perda
integrada

de

dureza

de

subsuperfície

(ΔKHN),

sendo

aproximadamente 47% em relação ao PH e HP Blue (p < 0,001). A
adição de NaF ao PH (PH/NaF) produziu perda mineral semelhante
aos tratamentos contendo apenas PH e HP Blue (p=0,288). A adição
de TMP ao gel PH/NaF (PH/NaF/TMP) reduziu o ΔKHN em 47% e 54%
quando comparado aos tratamentos com PH/NaF e HP Blue
(p=0,003). Os géis PH, PH/NaF e HP Blue apresentaram valores similares
e mais altos para ΔKHN, quando comparado aoss tratamento com
PH/NaF/TMP e SA (p < 0,001).

Tabela 1: Valores médios e desvio-padrão (n=10) de SHI,
%SH e ΔKHN de acordo com os grupos de tratamentos

Valores seguidos por letras distintas significam diferenças entre os grupos em
cada análise (ANOVA, Student-Newman-Keuls; p < 0,001).
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5. Discussão
O clareamento dental é um procedimento que melhora a
aparência do sorriso, deixando os dentes mais brancos. Contudo, é
comum pacientes apresentarem sensibilidade dental durante ou
após o tratamento, que pode estar relacionada ou não às
contraindicações ou limitações de técnica [Sarrett, 2002]. Outro fator
relacionado é a perda mineral decorrente do procedimento
clareador [Ushigome et al., 2009]. O presente estudo mostrou que a
aplicação do gel clareador provoca perda de dureza de superície e
em profundidade, entretanto quando o TMP é associado em sua
composição, essa redução diminui em relação aos demais géis,
levando-se a rejeição da hipótese nula.
No presente estudo a saliva atificial foi utilizada para simular a
condição

bucal.

Apesar

de

seu

potencial

de

proteção

e

remineralização, a perda mineral pode ocorrer [Basting et al., 2003]. A
saliva aumenta a dureza do esmalte clareado, através do
fornecimento de íons cálcio e fosfato, mas às vezes o processo de
remineralização não é completo. Assim a presença de NaF no gel
PH/NaF contribuiu para a reparação microestrutural dos defeitos no
esmalte clareado, uma vez que os íons F possuem a capacidade de
aumentar o crescimento cristalino e retardar a dissolução de minerais
do esmalte [Cavalli et a., 2010], contribuindo para o reparo dos
defeitos microestruturais do esmalte

através da adsorção e

precipitação de cálcio e fosfato presente na saliva. Estudos anteriores
relataram que a adição de cálcio e fluoreto no gel clareador
aumenta sua saturação e permite a incorporação destes íons na
estrutura

do

esmalte,

consequentemente,

aumentando

sua

resistência a desmineralização [Kim et al., 2011; Ahrari et al., 2017].
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Para o grupo HP Blue a presença de cálcio em sua composição, não
promoveu a redução da perda de dureza de superície quando
comparado aos grupos PH, PH/NaF e PH/NaF/TMP, se contrapondo
aos achados anteriores acima mencionados. Já na desmineralização
em profundidade (ΔKHN) foi observado uma desmineralização similar
entre os grupos PH, PH/NaF e HP Blue. Uma possível explicação para
tal fenômeno, é que houve uma precipitação desse íon sobre a
superfície do esmalte, impedindo a entrada de íons para o esmalte
desmineralizado,

e

consequentemente

uma

redução

na

remineralização.
Ainda, este estudo foi o primeiro a avaliar a associação do
PH/NaF/TMP analisando a ação do clareamento no esmalte
superficial e em profundidade. Os resultados mostram ser uma
associação vantajosa, reduzindo a perda mineral. Observa-se ainda,
que esta associação não alterou o efeito clareador, pois todas
amostras tratadas com PH mostraram visualmente semelhança no
clareamento.
Ainda, dentre os géis experimentais, os melhores resultados
obtidos foram para o grupo PH/NaF/TMP; este grupo apresentou a
menor alteração de KHN do esmalte (ou seja, tanto em superfície
quanto em profundidade). Foi observado para o grupo PH/NaF/TMP,
uma

redução

da

demineralização

em

profundidade

em

aproximadamente 47% e 54% (ΔKHN) quando comparado aos
tratamentos com PH/NaF e HP Blue. Estudos anteriores têm mostrado
o efeito de TMP na prevenção da desmineralização do esmalte e
promoção da remineralização, quando adicionado a formulações
fluoretadas para aplicação tópica [Takeshita et al., 2009, Takeshita et
al., 2011; Danelon et al., 2013; Danelon et al., 2014]. Uma possível
explicação para os bons resultados obtidos com o gel PH/NaF/TMP
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relaciona-se as propriedades do sal. Com base em estudos anteriores
[Takeshita et al., 2009; Danelon et al., 2013; Danelon et al., 2014] e
confirmado pelos resultados apresentados no presente estudo, sabese que a associação de TMP e F, em proporções ideais, reduz a perda
mineral, e seu efeito pode ser explicado pela adsorção de TMP no
esmalte, mesmo com a presença do biofilme [Takeshita et al., 2016].
Quando TMP é adsorvido sobre o esmalte, essa interação pode alterar
a permeabilidade seletiva e a difusão de íons para seu interior
[Takeshita et al., 2009; Danelon et al., 2013; Danelon et al., 2014]. Assim,
o TMP possivelmente retém íons carregados positivamente de CaF+ e
Ca2+, substituindo o Na+ da estrutura cíclica e promovendo a redução
na difusão de ácido [Takeshita et al., 2009; Danelon et al., 2014], bem
como durante os processos des-remineralização levando à formação
e ao fluxo de espécies neutras (CaHPO40 e HF0) no esmalte, as quais
apresentam o coeficiente de difusão mil vezes maior do que os seus
homólogos carregados [Cochrane et al., 2008].
Ainda, segundo Danelon et al. [2013 e 2015], na presença de
TMP, há um maior ganho de mineral na parte mais profunda da lesão.
Isto pode ser explicado pela sua maior reatividade e de retenção de
Ca++ e CaF+, na sua estrutura, que leva à redução da precipitação
de F no exterior do esmalte e consequente menor obstrução dos poros
na superfície do esmalte. Este fenômeno pode facilitar a difusão de
íons que favorecem o processo de remineralização, ocorrendo em
todo o corpo da lesão e em maior grau na parte mais profunda da
lesão, como observado no presente estudo.
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6. Conclusão
Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a adição de 0,25%
TMP em um gel clareador convencional reduziu significativamente a
desmineralização do esmalte quando comparado com a sua
contraparte sem TMP.
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9. Anexos

ANEXO A
ANEXO A (PREPARAÇÃO DOS BLOCOS DE ESMALTE)
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ANEXO B
(TRATAMENTOS COM SALIVA ARTIFICIAL E GÉIS CLAREADORES)
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ANEXO C
(ANÁLISE DA DUREZA DO ESMALTE)

