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Introdução 

O processo de escurecimento dental pode ser 
intrínseco como a própria cor da dentina e do 
esmalte ou por fatores externos como ocorre 
através da ingestão de alimentos e bebidas 
contendo  corantes, como chá, café, refrigerantes à 
base de cola, chimarrão, vinho tinto e beterraba. O 
produto clareador em geral promove a oxidação dos 
pigmentos escuros, sendo os mais aceitos e 
empregados na atualidade os peróxidos de 
hidrogênio, carbamida e o perborato de sódio 
encontrados em diversas concentrações

1-3
. Os géis 

clareadores são considerados cosméticos e não 
medicamento, mas se usados sem orientação, 
podem resultar em sequelas, uma vez que a partir 
de certo ponto, os pigmentos não são mais 
clareados, e o agente passa a oxidar e desnaturar 
proteínas da matriz do esmalte.

4
 Assim este trabalho 

visa a determinação de peróxido de hidrogênio em 
gel clareador usando o eletrodo de diamante dopado 
com boro (DDB). 

Resultados e Discussão 

As medidas eletroanalíticas foram realizadas usando 

um sistema de análise por injeção em fluxo (FIA) 

com uma bomba peristáltica Gilson (França), um 

potenciostato da µ-Autolab type III (EcoChemie, 

Utrecht, Holanda) e uma célula eletroquímica em 

PTFE, no modo wall-jet  desenvolvida no laboratório, 

na qual foram usados como eletrodos: de trabalho 

diamante dopado com boro (DDB), de referência 

Ag/AgCl(sat) e auxiliar de platina. Vazão, loop de 

amostragem, comprimento do percurso analítico, 

potencial de oxidação e composição do eletrólito 

suporte foram parâmetros estudados na otimização 

do procedimento analítico. Obtiveram-se as 

seguintes condições ideais para a execução das 

análises: 2,8 mL min
-1

, 175 μL, 28,5 cm, + 0,60 V e 

tampão fosfato (pH 7,0), respectivamente. Neste 

trabalho avaliou-se a reprodutibilidade (R.S.D. < 5 

%), linearidade e sensibilidade do método. 

Aplicações do método proposto foram realizadas em 

4 amostras de gel clareador provenientes de 

diferentes farmácias de manipulação situadas na 

cidade de Juiz de Fora. A curva analítica mostrou-se 

linear na faixa de 9 a 100 x 10
-6

 mol L
-1

 (figura 1). A 

equação linear i(A) = 3,46 x 10
-3

[H2O2] (mol L
-1

)
 
+ 

1,91x 10
-8

 apresentou um coeficiente de correlação 

de 0,997, limite de detecção de 1,2 x 10
-6

 mol L
-1

 e 

limite de quantificação de 4,0 x 10
-6

 mol L
-1

. Testes 

de recuperação obtiveram valores entre 74 e 107%. 

 
Tabela 1. Resultados das medidas das amostras. 
 

nb e na referem-se aos níveis alto e baixo de fortificação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1. Fiagrama obtido a um potencial de 0,6V vs 
Ag/AgCl(Sat) para a análise das amostras de gel de 
clareamento manipuladas. Am – 2,34x10

-5
 mol.L

-1
, 

Fnb – 5,23 x 10
-5

 mol.L
-1

 e Fna – 8,01 x 10
-5

mol.L
-1

. 

Conclusões 

O método desenvolvido foi sensível e facilmente 

aplicado a amostras de gel de clareamento dentário, 

a metodologia independe do uso de modificadores 

no eletrodo de trabalho, tornando-se assim simples, 

rápida e reprodutível, com boa exatidão e alta 

sensibilidade.  
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Origem [H2O2] 
%m/m 

C.V. 
(%) 

% recup. 
(nb) 

% recup. 
(na) 

Farmácia A 2,87 2,25 83 101 
Farmácia B 1,24 5,96 93 107 
Farmácia C 1,29 3,66 81 79 
Farmácia D 3,72 2,64 91 74 
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