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Introdução: A pigmentação dos dentes está se tornando uma preocupação frequente, em 

função da ênfase contemporânea na estética do sorriso. Desse modo, ganhou popularidade 

dentre os procedimentos odontológicos mais solicitados pelos pacientes que querem um 

sorriso mais agradável. O clareamento dental de dentes vitais consiste na aplicação de 

produtos à base de peróxido de hidrogênio sobre a superfície do esmalte dental. Esse 

procedimento pode ser realizado em consultório, com ou sem aplicação de uma fonte 

luminosa, ou pelo próprio paciente fora do consultório, no entanto sob a supervisão do 

cirurgião-dentista. A técnica em consultório pode acarretar um aumento da sensibilidade 

dentária quando comparada a técnica caseira, devido ter uma concentração maior do agente 

clareador. Durante o tratamento podem surgir alguns efeitos adversos, especialmente, a 

hipersensibilidade dentinária (1). Essa sensibilidade dentária ocorre pela penetração do agente 

clareador nos canalículos dentinários. assim, entrando em contato com as terminações 

nervosas dentais, desencadeando um processo de irritação. A terapia com laser de baixa 

potência vem sendo empregada na odontologia para o tratamento de sensibilidade dentária 

provocada pelo agente clareador. O laser terapêutico é caracterizado pela sua baixa potência, 

pois essa característica determina a profundidade de penetração e sua indicação. Esse tipo de 

laser possui propriedade de bioestimulação da polpa, levando-a a produzir dentina secundária 

intrínseca (2). A radiação emitida pelos lasers de baixa potência tem demonstrado efeitos 

analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes, por isso, sendo bastante utilizada no processo 

de reparo tecidual, em virtude das baixas densidades de energia usadas e comprimentos de 

onda capazes de penetrar nos tecidos. A luz laser dentro dos comprimentos de onda vermelho 

visível e próximo ao infravermelho corresponde ao espectro de absorção de energia dos 

componentes da cadeia respiratória, aumentando o metabolismo celular que está sob 

condições de estresse. Essa energia fóton é convertida em energia química dentro da célula, 

formando adenosina trifosfato (ATP), o que pode levar ao aumento do cálcio intracelular 

estimulando a duplicação do ácido desoxirribonucleico (DNA), aumento da síntese proteica, 

indução da ação de enzimas que controlam o estresse oxidativo e modulação da produção de 

fatores de crescimento dos fibroblastos, resultando no estímulo da proliferação celular. 

Objetivos: O objetivo desse trabalho é discutir a efetividade da aplicação do laser de baixa 

intensidade para tratar sensibilidade dentária após clareamento dental. Métodos: Este estudo 

foi realizado a partir de dados já existentes na literatura, tratando-se de uma revisão de 

literatura. Foram feitas pesquisas bibliográficas pelo banco de dados pubmed e periódico 

capes, na pesquisa foram selecionadas as palavras-chave: estética, clareamento dental e 

sensibilidade, entre os anos de 2000 a 2013, na língua inglesa. Resultados e Discussão: Para 

realizar a técnica de clareamento em consultório são necessários agentes clareadores de altas 

concentrações de 35-38% em sessões clínicas de 30 a 45 minutos. Independente da técnica ou 

do produto utilizado o mecanismo de ação dos agentes clareadores fundamenta-se na 

liberação de formas reativas de oxigênio em função da interação do peróxido de hidrogênio 

com a estrutura dentária. A alteração da cor dentária é perceptível logo na primeira sessão, 
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pois o peróxido de hidrogênio, devido ao seu baixo peso molecular, permite a sua difusão 

através do esmalte e dentina, agindo sobre os cromóforos presentes na estrutura dentária. No 

entanto, o peróxido de hidrogênio e seus subprodutos podem atingir a câmara pulpar, sendo 

capaz de promover efeitos nocivos aos tecidos pulpares. Para o tratamento de clareamento 

dental, percebe-se a preocupação com o tipo e potência da fonte luminosa a ser utilizada 

evitando o aumento da temperatura e, por consequência, a inflamação da polpa dentária 

através do fluxo sanguíneo (3). De fato, os danos as células pulpares, odontoblastos e 

fibroblastos, tem sido descrito em estudo in vitro após o contato com agentes branqueadores. 

Devido a exposição da camada de dentina após desgaste do esmalte, os túbulos dentinários e 

as terminações nervosas dos odontoblastos são submetidos a uma grande variedade de 

estímulos causando uma hidrodinâmica. A fototerapia com laser de baixa intensidade é 

utilizada em várias áreas de ciências biológicas para promover a regeneração desses tecidos 

lesionados. Uma grande variedade de lasers pode ser encontrada na literatura a fim de 

promover o processo de cicatrização tecidual, entre eles: Hélio-Cádmio, Argon, Hélio- 

Neônio, Krypton, Arseneto de Gálio e Alumínio e Dióxido de carbono. Sabe-se, no entanto, 

para que o sucesso da terapia de baixa potência e seus respectivos efeitos, depende do 

comprimento de onda, potência, dose e tempo aplicados, resultando em efeitos analgésicos, 

anti-inflamatórios cicatrizantes e biomoduladores no tecido alvo (4). Conclusão/ 

Considerações Finais: As substâncias utilizadas no clareamento dentário podem ser 

citotóxicas quando penetram o tecido pulpar, sendo capazes de causar efeitos prejudiciais, 

como a hipersensibilidade dentária. Pesquisas sugerem que a laserterapia com laser de baixa 

intensidade pode ser capaz de compensar esses efeitos adversos pós-clareamento (5). Sendo 

assim, a laserterapia de baixa potência é importante para estimular o reparo dos tecidos 

pulpares após o clareamento, especialmente para controle dos sintomas pós-operatórios. 

Portanto, o laser de baixa intensidade é uma alternativa terapêutica para sensibilidade após o 

clareamento dentário, contribuindo para diminuição do desconforto do paciente que busca 

melhorar a estética do seu sorriso. 
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