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RESUMO  

  
Esta revisão de literatura teve como objetivo apresentar uma análise das consequências diante do uso 

desenfreado de produtos com finalidade clareadora, com isso a indústria mundial desenvolveu os 

produtos Over-the-Counter contendo o carvão ativado, sendo um meio mais econômico e acessível 

para alcançar o resultado similar aos de consultórios odontológicos. No entanto, pela falta de sapiência 

e uso sem orientação profissional adequada, há um acometimento dos tecidos moles, estruturas 

dentárias e superfícies de resinas compostas, tendo em vista, sua ação na mudança na coloração, 

microdureza e rugosidade dessas superfícies.   

  

  
Palavras Chave: Dentifrícios clareadores, Pigmentações intrínsecas e alterações dentárias  

  

  

  

ABSTRACT  

  
The aim of this literature review was analyzed the consequences on tooth structure surface and resin 

composites caused by the use of products with a whitening purpose containing active charcoal. The 

global industry developed Over-the-Counter products containing activated charcoal, as an alternative to 

dental bleaching, being a more economical and accessible means to achieve similar results to those of 

dental offices. However, due to the lack of professional orientation, some consequences can be 

observed. Injury on soft tissues, dental structures and composite resins surfaces are some of those, 

caused by staining, change on microhardness and roughness as well.   

  
Keywords: Bleaching dentifrices, Intrinsic pigmentation and Dental alterations   
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INTRODUÇÃO  

  

Esse estudo foi desenvolvido a partir de pesquisas nas revistas acadêmicas 

científicas online SCIelo e PubMed, reunindo e comparando os diferentes dados com 

as seguintes palavras-chave: “dentífricos clareadores”, “pigmentações intrínsecas”, 

“alterações dentárias” e “carvão ativado”. 

O sorriso é um dos principais pilares que constituem o padrão de beleza nos 

dias atuais, havendo a necessidade de serem alinhados e essencialmente claros. Em 

virtude de reações fisiológicas, como a deposição de dentina ao longo do tempo 

acometimentos sistêmicos do organismo e dependência química. Estes fatores podem 

acarretar em uma pigmentação intrínseca dentária. Este fator pode ser determinante 

para desencadear o descontentamento de uma grande parcela da população, de 

acordo com Mehrgan S et. al (2021).  

Devido ao aumento dessa procura, géis clareadores contendo altas 

concentrações de Peroxido de hidrogênio (HP) são utilizados para promoção de um 

clareamento dental, agindo principalmente em pigmentações intrínsecas dentais. 

Realizado em consultórios odontológicos o gel clareador composto por peróxido de 

hidrogênio, ao entrar em contato com cromóforos no interior dos dentes, se degrada 

em água e oxigênio liberando radicais livres, que oxidam os pigmentos em compostos 

orgânicos mais claros, fazendo com que a luminosidade dental aumente. (SILVA et. 

al, 2012)  

Outro composto químico que também é utilizado comumente para promoção do 

clareamento dental é o peróxido de carbamida. Este, é mais utilizado em géis 

clareadores de tratamentos caseiros também supervisionados pelo cirurgião dentista. 

O peróxido de carbamida se se converte em HP, conduzindo aos mesmos efeitos. 

Desta forma, as concentrações de HP observadas em géis caseiros que utilizam o 

precursor peróxido de carbamida, possuem concentrações menores do agente ativo 

clareador. (Ghanbarzadeh M et. al 2015).   
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Apesar do efeito clareamento desejável, podem gerar também alguns efeitos 

adversos. Dentre eles, pode-se destacar o aumento da sensibilidade e a dor devido a 

permeabilidade do esmalte, provido pela difusão do produto e radicais livres na 

dentina, assim, ocorre uma exposição dos túbulos dentinário, permitindo o aceso livre 

dos prolongamentos dos odontoblastos, tendo uma resposta sensível a polpa, pela a 

estimulação das terminações nervosas.   

A constante demanda pela aquisição de sistemas de clareamento caseiro 

prescritos por profissionais, promoveu o desenvolvimento de produtos OTC (Over the 

counter), produtos estes que não necessitam de prescrição de um profissional da área 

da saúde para serem adquiridos. Os produtos clareadores de venda livre surgiram nos 

EUA no início dos anos 2000, afim de restabelecer o produto clareador de forma mais 

acessível, sem supervisão do cirurgião-dentista (CD) e facilitar o acesso e utilização. 

(YILDIRIM et al., 2022)  

Esses produtos apresentam-se na forma de géis, enxaguantes, canetas, 

gomas, dentifrícios, filmes ou tintas, podendo ser facilmente encontrados na internet, 

farmácias ou supermercados. (DEMARCO et al., 2008).  

Dentifrícios com a proposta de ação clareadora representam cerca de 50% dos 

produtos OTC, em que o peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida e outros 

agentes clareadores são raramente encontrados em suas composições. (DEMARCO 

et al., 2008). Sua capacidade de remoção de manchas está diretamente associada a 

grande proporção de abrasivos presentes em sua composição, como alumina, fosfato 

de cálcio, sílica. Estes, atuam no tecido dental através da quebra de moléculas 

orgânicas e no biofilme, auxiliando na remoção de manchas extrínsecas superficiais.   

(DEMARCO et al., 2008)  

Em contra- partida, um estudo aponta potenciais efeitos colaterais na utilização 

continua destes produtos. Pode- se destacar o aumento na porosidade do esmalte, a 

perda de estrutura prismática e de cálcio, assim como alterações no conteúdo 

orgânico do esmalte. (YILDIRIM et al., 2022)  

A perda de estrutura dentária está altamente relacionada com os traumas 

mecânicos constantes, podendo variar na etiologia e na apresentação clínica, nos 
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quais podem estar associados à processos patológicos ou fisiológicos. Esses 

processos podem ser classificados como atrição, abfração, erosão e abrasão. (PIRES, 

FERREIRA, SILVA, 2008).  

A abrasão é definida como o desgaste patológico do dente, onde há perda 

irreversível da camada externa do esmalte, promovida por processos mecânicos 

resultantes de hábitos nocivos recorrentes. Destaca-se assim o uso de dentifrícios 

com excesso de abrasivos, utilização de escovas com cerdas duras entre outros.  

(PIRES, FERREIRA, SILVA, 2008).   

Dentre as mais diversas substâncias abrasivas pode-se destacar as dentifrícios 

clareadoras contendo carvão ativado na formulação, os quais possuem atualmente, 

alta credibilidade no mercado a alto potencial de alterações no esmalte dental. Um 

estudo realizado por (Mc Carty B., Letteri N. e Singletary J. 2015) realizado pela  

Faculdade de Odontologia de LECOM, comprova tal fato. Este estudo comparou a 

ação do carvão ativado à um dentifrício convencional, ambos sob a superfície de uma 

resina acrílica, e constatarem que o dentifrício de carvão ativado apresentou um maior 

grau de abrasividade em relação ao dentifrício convencional.  

Levando em conta que usos desordenados de agentes de automedicação 

podem gerar impactos negativos na estrutura dentária, e que o uso sem 

acompanhamento profissional de produtos OTC está cada vez mais em evidência, faz-

se de extrema importância a necessidade de profissionais cirurgiões dentistas 

dominarem sobre o assunto para orientar seus pacientes sobre esses malefícios. 

Desta forma, essa revisão de literatura teve como objetivo principal, discutir e 

esclarecer os efeitos da inserção de carvão ativado em produtos OTC nas estruturas 

dentais, assim como na superfície de resinas compostas.  

    

 

 

DESENVOLVIMENTO  
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O uso do carvão para higiene oral é datado desde a Grécia antiga por 

Hipócrates (Newsom SWB - 2004). Encontrado em regiões de clima frio ou temperado 

em forma de sedimento rochoso, sua formação é por via da decomposição de matéria 

vegetal é compactada com terra (processo de soterramento), sua principal função é 

de geração de energia (Pertiwi et al. 2017). Ademais na odontologia, a relação 

presente da utilização do carvão ativos se faz no uso das partículas em produtos  

OTC’s dadas pelo seu poder abrasivo (Shamel et al. 2019).  

Na formulação padrão dos dentífricos convencionais, há certa concentração de 

partículas abrasivas, que visam a desorganização do biofilme acumulado juntamente 

da remoção superficial de manchas e pigmentações extrínsecas (Li Y – 2017). 

Seguindo uma linha tênue entre estética e economia, empresas da indústria de beleza 

e estética investem cada vez mais no marketing, criação e comercialização de 

produtos OTC clareadores a base de carvão ativado. (BAULER et. al., 2017)  

Diante da demanda estética e mais acessível de produtos clareadores, a 

comercialização de produtos OTC’s com partículas de carvão ativado aumentaram 

abruptamente. Dentifrícios enxaguantes bucais, em forma de pós soltos e escovas 

com cerdas particuladas, são alguns exemplos de categorias de produtos que 

adicionaram carvão ativado em sua formulação, propondo clareamento dental 

doméstico rápido (BROOKS et al., 2017)  

Componentes abrasivos presentes nos dentifrícios que possuem carvão ativado 

favorecem os riscos do surgimento de lesões sobre a estrutura dentária como o 

desgaste excessivo do esmalte. (MACDONALD et al., 2010).  

Indivíduos que se submetem ao uso desordenado de produtos com potencial 

abrasivo, podem relatar altos níveis de sensibilidade, pois através da abrasão 

recorrente e severa, a perda da estrutura de esmalte pode promover a exposição 

significativa dos túbulos dentinário. (ARAÚJO et al., 2009)  

Segundo Brooks et. al. 2017, é importante que diante da desenfreada 

comercialização de produtos com eficácia de géis clareadores estejam em um conciso 

parâmetro, estabelecendo a sua divergência entre “branqueadores” e “clareadores”. 
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Salienta-se que ambos são destinados a fins estéticos aos dentes, entretanto sua área 

de permeabilidade e atuação são diferentes.  

A utilização de géis clareadores a base de peróxidos de carbamida, peróxido 

de hidrogênio e covarina azul induzem uma ação direta ligada aos pigmentos 

depositados em dentina, sendo necessária a aplicação por profissionais em métodos  

In-Office (em consultório) ou acompanhadas em métodos At-Home (em casa ou 

“caseiro”) (HAYWOOD V B et. al., 2000). Contudo os dentífricos vendidos 

popularmente como clareadores, induzem o público a uma reação positiva, na qual 

promovem uma falsa expectativa mediante a uma resposta inalcançável desses  

OTC’s. (BAULER et. al., 2021)  

A aplicação desses conteúdos com partículas de carvão ativado induz um 

contraste entre as superfícies, levando o consumidor a acreditar que houve uma ação 

clareadora, onde na verdade, apenas seus manchamento extrínsecos e remoção do 

biofilme foram afetados a nível de esmalte, devido à baixa permeabilidade que estes 

produtos branqueadores possuem no tecido dental (MEHRGAN et. al., 2021)  

Dentifrícios contendo carvão ativado, de acordo com Gimenes e seus 

colaboradores (2022) podem trazer grandes problemas para a cavidade oral, como a 

abrasão e rugosidade no esmalte dentário. Seu uso contínuo aumentam a 

probabilidade de acarretar em danos a essas estruturas. Problemas no periodonto e 

aumento do risco a cárie são alguns deles. Este último, pode ser explicado pois parte 

desses produtos OTC com carvão ativado possuem baixa concentração de flúor 

quando comparados a produtos dentais convencionais. Isso gera uma menor 

biodisponibilidade de flúor para a remineralização dos tecidos dentais (Rocha, 2019).   

De acordo com Cury et. Al., (2015) os dentifrícios devem conter em sua 

composição uma concentração mínima de 1.000 ppm (partículas por milhão) de 

fluoretos para uma maior efetividade do produto contra a doença cárie. Porém, ao 

observarmos as formulações dos produtos OTC, alguns não passam de 1.500 ppm 

total.   

Os dentifrícios são comercializados e foram utilizados como um marketing, 

vendidos para o público como se fosse um produto eficaz ao clareamento dentário, 
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após estudos podemos concluir que esses OTC não contêm essa eficácia 

(Wilson,2019).  

 

Microdureza  

  

A partir do estudo conduzido por UZAY et al., 2021, os dentifrícios comuns se 

sobressaíram em relação aos OTC, quando o fator micro dureza dental é avaliado. 

Isso ocorre pela composição de flúor nos comuns, promovendo maior remineralização 

do esmalte.  

A dureza superficial é a medida da resistência à deformação plástica que os 

materiais, ou os diferentes substratos apresentam (MECHOLSKY,1995).  

O esmalte dentário é o tecido mais duro do corpo humano, constituído por 96% 

de material inorgânico como o fosfato de cálcio e cristais de hidroxiapatita. (OLIVEIRA 

et al. 2019)  

Sob condições de desgaste mecânico, há alta perda de minerais que leva ao  

“amolecimento” da superfície do esmalte e consequente perda de integridade. 

(YILDIRIM et al. 2022)  

A estimação dessa propriedade pode ser feita de três maneiras, através de 

ensaios de penetração, choque ou risco, sendo o de penetração o mais utilizado na 

área odontológica. Técnicas como de Vickers, Knoop, Rockwell e Brinell estão 

inclusas nesses ensaios. Para efetua-lo é aplicada uma determinada carga em um 

aparelho que possui uma extremidade penetradora em forma de pirâmide ou esfera 

que marcará ou penetrará a superfície do material testado. A mensuração da marca 

obtida pelo penetrador é convertida para índices de dureza e salienta sua resistência 

à deformação plástica. (ALBUQUERQUE, TAVARES, FILHO    et al. 2008)  

De acordo com Ryge et al, os testes de microdureza são aplicados como 

método de classificação de materiais e para o estudo comparativo de mudanças nas 

suas propriedades.   

Após a análise de uma estudo sobre o efeito de diferentes produtos clareadores 

OTC na microdureza, rugosidade e cor da superfície, é possível concluir que esses 
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dentifrícios provocam uma significativa diminuição da microdureza do esmalte. 

(YILDIRIM et al. 2022)  

A redução da microdureza apresentada pode ser devido ao baixo pH do produto 

e/ou a substâncias que degradam a matriz orgânica do esmalte, levando 

consequentemente a perda mineral. (YILDIRIM et al. 2022)  

É fato de que a diminuição da microdureza do esmalte pode levar ao aumento 

do risco de desenvolvimento de lesões de cárie, bem como a hipersensibilidade 

dentinária, devido ao comprometimento da integridade do esmalte dentário e 

subsequente exposição dos túbulos dentinários. (OLIVEIRA et al. 2019)  

O potencial abrasivo de uma pasta aumenta proporcionalmente ao tamanho das 

partículas, no entanto, se as mesmas forem muito grandes, a pasta torna-se ineficaz 

pois as partículas não serão capturadas pelas cerdas da escova. (OLIVEIRA et al. 

2019)  

O tamanho das partículas encontradas na pasta com carvão ativado são de  

7,853 μm. (OLIVEIRA et al. 2019). Enquanto o tamanho ideal nos dentifrícios comuns 

varia de 1-20 µm ou 5-15 µm. (SINGH et al., 2016).  

É importante salientar que o carvão tem um grande potencial de absorção o que 

possibilita a inativação do flúor presente nas pastas, comprometendo os efeitos 

remineralizadores. (OLIVEIRA et al. 2019)  

  

Rugosidade   

Sendo a abrasividade um fator comum de todos os dentifrícios, uma vez que 

estes apresentam em sua composição outras partículas abrasivas que promovem o 

desequilíbrio do biofilme, estes abrasivos também podem desencadear um aumento 

da rugosidade normal. Mesmo assim, em condições padrões de desgaste, essa 

alteração na rugosidade do esmalte pode ser parcialmente restabelecida pelo 

processo de desmineralização/remineralização fisiológico dado a propriedade tampão 

da saliva.     

Diante disso os dentifrícios contendo partículas maiores de carvão ativado 

proporcionam uma remoção facilitada de pigmentações extrínsecas superficiais. 
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Entretanto, a abrasão induzida pela formulação não padronizada do tamanho das 

partículas observada nesses produtos com carvão ativado, induzem a uma abrasão 

mais severa, quando comparados aos dentifrícios convencionais. (LINDA H. et al 

2019)  

Segundo o estudo de Fallahinejad Ghajari et al (2021), observou-se que o uso 

de dentifrícios com carvão ativado, não se limita a apenas um processo problemático 

de abrasividade, mas constituído por fatores como frequências de escovações diárias, 

tipo de escovação, força aplicada, características das cerdas da escova. Estes fatores 

associados podem induzir ou colaborar para um aumento exacerbado na rugosidade 

da superficial dental.   

  

  

Pigmentação de tecidos moles  

  

Na utilização de dentifrícios com carvão ativado há a formação de espuma 

acinzentada. Segundo Linda H e colaboradores (2019), esses excessos de pigmentos 

enegrecidos acumulam-se sobre as mucosas e papilas, causando um contraste entre 

a superfície corada e a estrutura dental. Essa indução óptica entre claro e escuro pode 

induzir o paciente a observar um efeito clareador sobre a estrutura dentária, quando 

se utiliza esses produtos com esses componentes na formulação.    

  

Resina composta   

  

Partindo desse manchamento induzido, Linda H e colaboradores (2019) 

observaram que diante de restaurações em resina composta, partículas de carvão 

podem se acumular sobre o toda a extensão do ângulo cavossuperficial restaurado, 

assim como em sulcos profundos de dentes hígidos, comprometendo sua estética pelo 

escurecimento dessas áreas.  

De acordo com estudos de Torso V H et. al., (2021), nota-se uma mudança 

considerável no desgaste superficial da resina composta quando há exposição aos 

OTC contendo carvão ativado em relação aos dentifrícios comuns, comprometendo 
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severamente o brilho e estética. Isso está diretamente proporcional com a quantidade 

de escovações realizadas.   

Agrega-se a esse estudo, a coloração da resina composta, onde a sua alteração 

é significativa, indicando a propensão da aderência desses pigmentos. Por 

consequência, a troca ou ajuste do material restaurador torna-se precoce. (Torso V H 

et. al., 2021).  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

  

Dentre os estudos analisados, pode-se concluir que a utilização de dentífricos 

com carvão ativado não promovem um clareamento efetivo da estrutura dental. Este 

por muitas vezes confundido pelo efeito óptico causado pela coloração do composto 

químico. Com isso, a eficácia totalmente da adição de carvão ativado não pode ser 

comprovada, nem para a promoção de saúde bucal, nem da ação clareadora. Ademais 

seu uso inapropriado pode resultar em lesões periodontais, hipersensibilidades e 

perda a continuidade superficial dentaria, além de processos abrasivos e erosivos 

tanto da estrutura dental, como de resinas compostas.   
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