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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ENA WHITE - SISTEMA PARA TRATAMENTO DA DESCOLORAÇÃO PATOGÉNICA E IATROGÉNICA

Indicações:
- Tratamento de dentes não vitais
- Tratamento da descoloração patogénica dos dentes
- Tratamento de descolorações dentárias causadas por medicamentos (por exemplo, Tetraciclina)
O produto contém Peróxido de Hidrogénio, Nitrato de Potássio e Fluoreto de Sódio.

TRATAMENTO DA DESCOLORAÇÃO PATOGÉNICA E IATROGÉNICA DE DENTES VITAIS
O tratamento da descoloração patogénica e iatrogénica de dentes vitais pode ser feito pelo Médico Dentista em consultório, utilizando um gel à base de peróxido de hidrogénio.

Tratamento profissional em consultório
O tratamento profissional dos dentes vitais consiste na aplicação de produtos, na superfície dentária, contendo géis à base de Peróxido de Hidrogénio a 12% ou 35%.
NOTA: Antes de iniciar o tratamento, é conveniente realizar um tratamento preliminar de remoção de placa e manchas e limpeza do esmalte para remoção de
manchas superficiais.
O isolamento do campo é feito com dique de borracha ou com o Protetor Gengival Ena Dam fotopolimerizável (tempos de fotopolimerização: 40 seg. com LED ou
unidade de luz halogénea de alta potência).
Ena White Power (Peróxido de Hidrogénio a 35%): Afastado do paciente, primeiro remova o clamp. De seguida, retire a tampa e substitua-a por uma ponta de mistura.
O produto é ativado imediatamente antes de utilizar, pressionando o pistão da seringa e misturando os dois componentes. Os primeiros milímetros de material a sair
da seringa são de cor vermelho claro e devem ser rejeitados. O armazenamento por longos períodos a altas temperaturas pode por vezes formar bolhas no gel. Isso
também pode levar a misturas não homogêneas e mais líquidas, especialmente no último quarto da seringa dupla. Se isso ocorrer, não utilize as partes afetadas do
material. O gel deve ser aplicado com aprox. 1-2 mm de espessura nas superfícies labiais dos dentes. A ponta de mistura está desenhada para espalhar o gel
uniformemente.
Após 10 min. remova o gel com sucção, limpe e enxague bem com água. O procedimento pode ser repetido duas vezes até obter o efeito desejado. Certifique-se de
que a gengiva tem a proteção adequada. O fotopolimerizador ou o laser aumenta o efeito do Peróxido de Hidrogénio, mas pode causar sobreaquecimento da polpa
e do tecido mole causando danos. Se se desejar um resultado mais evidente, o paciente pode ter outro tratamento profissional numa outra sessão ou pode continuar
com aplicações de Peróxido de Hidrogénio a 12%, em moldeira, em tratamento In Office ou a 6% em tratamento Take Home.

Tratamento com moldeira
É outro sistema para o tratamento da descoloração patogénica e iatrogénica, em sala de espera.
Antes do tratamento, é aconselhável agendar com o paciente uma consulta de profilaxia e higiene oral, incluindo remoção de placa e manchas, e limpeza e polimento
do esmalte.
Na mesma sessão é feita uma impressão em alginato das arcadas dentárias para construir a moldeira de matriz individual.
Este procedimento será realizado colocando uma placa de material termoplástico sobre o modelo de gesso amaciando e modelando-a numa Termoformadora/Máquina
de Vácuo apropriada. Antes da termoformagem, as superfícies vestibulares dos dentes no modelo devem ser revestidas com uma resina fotopolimerizável (Ena White
Block-out) de forma a criar os reservatórios para o gel de Peróxido de Hidrogénio. A moldeira de matriz deve ser adaptada e finalizada removendo as zonas inter-
dentais e suavizando os contornos gengivais, de forma a estabilizar no topo da linha muco-gengival. Os bordos da matriz são suavizados sobre uma chama para
remover as margens ásperas e evitar a irritação da mucosa oral. 
O gel é aplicado utilizando uma moldeira e deixando a atuar por um tempo variável de 30 minutos a 2 horas por dia. O ciclo médio de tratamento recomendado
com Ena White Regular (Peróxido de Hidrogénio a 12%) é de 2 horas por dia durante 10 dias. Como alternativa, um tratamento Take Home pode ser realizado apli-
cando um gel cosmético com Peróxido de Hidrogénio a 6%, como o Ena White Light, durante 6/8 horas por dia, durante 10 dias, que pode ser entregue ao paciente
junto com a moldeira e as instruções detalhadas de aplicação e precauções (ver Ena White Light e instruções do paciente).

Atenção
O gel branqueador pronto a misturar irrita a pele, as mucosas e causa graves lesões oculares. Utilize sempre luvas e óculos de proteção quando utilizar o material! Evite o contato
do material com os olhos, pele e mucosas. Se entrar em contacto com os olhos: enxague cuidadosamente com água por vários minutos. Remova lentes de contato, se presentes,
e fácil de fazer. Continue a enxaguar. Contacte um Médico imediatamente. Não utilize o produto após o prazo de validade, dado que a eficácia do tratamento não será garan-
tida. Por favor, armazene o material no frigorifico (entre 3°C e 9°C)! O produto contém Peróxido de Hidrogénio a 12% ou 35% e derivados de glicol: não deve ser utilizado nos
casos conhecidos por serem alérgicos ou intolerantes a uma destas substâncias. Não utilize durante a gravidez e a lactação. Não utilize em pacientes com menos de 18 anos.



Contra-indicações e efeitos colaterais no tratamento de dentes vitais com Peróxido de Hidrogénio
A utilização de peróxido pode originar vários problemas, sendo o mais comum a hipersensibilidade dentária e a irritação da mucosa. Portanto, é contra-indicado na pre-
sença de certas condições, conforme mencionado abaixo:
• Áreas de dentina expostas  • Gravidez • Pacientes com menos de 18 anos • Presença de inflamação gengival 
• Presença de cáries extensas • Presença de restaurações em amálgama nos dentes anteriores (possível coloração cinzenta causada pela reação química peróxido-prata)
• Margens com obturação defeituosas • Hipersensibilidade dentária

Recentemente tem sido observada uma certa redução na microdureza do esmalte, após tratamento com Peróxido de Hidrogénio que, no entanto, retorna à sua condição
inicial, graças ao processo de remineralização que começa imediatamente após o tratamento. A aplicação tópica de um gel de flúor (Gel Dessensibilizante Ena White)
que progressivamente remineraliza o esmalte, é indicado para reduzir o fenómeno da sensibilidade pulpar. Finalmente, observou-se que os tratamentos com Peróxido
de Hidrogénio condicionam a possibilidade de realizar uma restauração adesiva, uma vez que afetam a presença de radicais livres residuais na superfície do dente
e isso poderia influenciar a força de adesão entre o sistema adesivo e a superfície do dente. Por conseguinte, é conveniente indicar pelo menos duas semanas após a
conclusão do tratamento, antes de obter uma adesão clinicamente viável. Relativamente aos tecidos moles, a necessidade de um desenho adequado da moldeira de
matriz é fundamental ou caso contrário, o fluxo de saída do material ocorrerá com a consequência de irritações gengivais mais ou menos agudas, sensações de sabor
desagradável e ardor do palato. A utilização de Peróxido em geral não é recomendado em pacientes que tenham sido submetidos a uma cirurgia periodontal recen-
temente, nem em mulheres grávidas, nem em pacientes com uma deficiência física, nem em fumadores (tabagismo em excesso).

TRATAMENTO DA DESCOLORAÇÃO PATOGÉNICA E IATROGÉNICA DE DENTES VITAIS COM  
ENA WHITE POWER PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO A 35%

Paciente antes do tratamento Aplicação do Protetor Gengival Ena
Dam

Aplicação de Ena White Power,
Peróxido de Hidrogénio a 35% (3 ses-
sões, 10 min. cada)

Resultado após 1 sessão com Ena
White Power

TRATAMENTO COM MOLDEIRA COM ENA WHITE REGULAR PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO A 12%

Modelo de gesso, obtido a partir de
uma impressão em alginato

Formação de reservatórios na resina
fotopolimerizável (Ena White Block-Out)
para conter o gel Ena White. A moldeira
será produzida colocando uma placa
de material termoplástico no modelo.

Moldeira moldada e acabada O gel Ena White é aplicado no lado
vestibular dos dentes envolvidos



Tratamento In Office
É possível o tratamento da descoloração patogénica e iatrogénica dos dentes não vitais em consultório, com Ena White Power (Peróxido de Hidrogénio a 35%). O
protocolo sugerido é o seguinte: exame radiográfico e possível tratamento endodôntico para obter uma ótima selagem do canal radicular; limpeza das superfícies
externas do dente e aplicação do dique de borracha, abertura da câmara pulpar e remoção do material endodôntico até 2mm além da margem gengival vestibular.
Limpeza da cavidade, primeiro à mão e instrumentos rotativos, e de seguida, com uma unidade de jacto de bicarbonato de sódio, água e spray de ar que garanta
uma completa limpeza sem o risco de abrasão excessiva. 
Efetue ataque ácido à cavidade com ácido ortofosfórico a 37% durante 60 segundos, para eliminar a camada de dentina e estimular a difusão interna do oxigénio.
Aplicação do gel Ena White na cavidade e na superfície externa do dente. A cada 5 minutos misture o gel com um pequeno pincel e substitua-o após 15 minutos. O
ciclo é repetido até obter o resultado desejado. Nos casos em que o paciente sente dor, o tratamento é imediatamente suspenso e retomado quando os sintomas des-
apareceram completamente. 
Assim que se obtenha um excesso de descoloração, que é necessário porque o dente tratado tende a escurecer lentamente durante os dias seguintes ao tratamento, o
gel é removido através de aspiração e enxaguado com água destilada para eliminar possíveis precipitações na entrada dos túbulos dentinários. A cavidade é lavada
com hipoclorito de sódio e depois com água para neutralizar tanto quanto possível a presença de oxigénio nos túbulos dentinários, que mesmo em quantidade mínima
pode inibir a polimerização da adesão dentina-esmalte, necessária nesta fase para selar os túbulos dentinários e evitar uma possível recaída de fluidos e manchas. 
Efetue ataque ácido durante 30 segundos e aplique um sistema adesivo dentina-esmalte; sendo polimerizado a cavidade é fechada com um pellete de algodão e um
material de resina para obturação provisória. O paciente será reavaliado após duas semanas e, se o resultado for ótimo, a restauração do dente pode ser efetuada.

CONTRA-INDICAÇÕES E EFEITOS SECUNDÁRIOS
As principais complicações derivadas do tratamento de dentes não vitais com Peróxido de Hidrogénio são fundamentalmente três:
• Lesões cáusticas e isquémicas dos tecidos gengivais • Reabsorção radicular externa • Recidiva
Para evitar lesões dos tecidos gengivais, é recomendada a utilização rigorosa do dique de borracha, que precisa ser do tipo Heavy, bem posicionado e estabilizado
no colo do dente com ligaduras. Para maior segurança, deve ser utilizado o dique de borracha em combinação com um Protetor Gengival, ex. Ena Dam, posicionado
na margem gengival sob o dique de borracha. O contato prolongado do gel Ena White com os tecidos moles produz lesões cáusticas e isquémicas que, ao eliminar-
se a causa e estabelendo um rigoroso programa de higiene oral, geralmente com a restituição de tecidos, sendo o tempo de cicatrização diretamente proporcional à
extensão do dano. O problema da reabsorção radicular, é mais complexo e parece ser causado pelo Peróxido de Hidrogénio em concentração acima de 30% e pelo
calor que pode produzir uma forte desnaturação do componente proteico da dentina e pelo contato direto com os tecidos periodontais. O tecido dentário, desnaturado
pelo oxigénio e/ou pelo calor, ao nível imunológico não é reconhecido pelas células dos tecidos periodontais e, portanto, é atacado e destruído. De acordo com outra
teoria proposta na literatura, o processo de reabsorção externa pode ser iniciado pela diminuição do pH causada pelo Peróxido de Hidrogénio.
O processo destrutivo não é imediato, mas aparece após 1-7 anos após o tratamento. Para reduzir o risco desta complicação, recomenda-se não utilizar a técnica
termo-catalítica, pois o calor parece ser a principal causa das reabsorções. Além disso, em dentes que perderam uma grande quantidade de tecido ao nível da junção
cimento-esmalte, recomenda-se evitar a utilização de produtos com alta concentração de agentes oxidantes (Peróxido de Hidrogénio a 35%) e reduzir o tempo de contato.

Portanto, sugere-se a utilização de produtos com menor concentração de oxidante (Ena White Regular - Peróxido de Hidrogénio a 12%), para ser utilizado com a
técnica “Walking Bleach” e evitar deixar o produto na cavidade por longos períodos ou evitar repetição das aplicações em consultório.
Uma vez concluído o tratamento, os túbulos dentinários precisam de ser devidamente selados para evitar a infiltração de bactérias e pigmentos na cavidade; além disso,
recomenda-se o controle radiográfico do paciente de forma regular, de forma a diagnosticar possíveis processos precoces de reabsorção e iniciar quando necessário
a terapia apropriada (curetagem cirúrgica, extrusão ortodôntica da raiz, alongamento da coroa, obturação com MTA, cimento de ionómero de vidro e compósito).
Para reduzir o risco de recaída, é necessário remover com precisão todo o tecido pulpar, especialmente ao nível do corno pulpar, e evitar a utilização de materiais
pigmentados e medicamentos.
Após o tratamento, a dentina deve ser hibridizada para obter uma boa selagem interna dos túbulos dentinários e a restauração deve garantir uma selagem externa
contra infiltrações, que pode causar uma recaída.

Manutenção
Para manter um resultado a longo prazo, é útil aconselhar o paciente a realizar ciclos periódicos de tratamento em casa usando um gel cosmético com baixa concentração
de Peróxido de Hidrogénio, como Ena White Light (ver Ena White Light e as instruções do paciente).
Os tempos e a frequência de aplicação do gel são limitados aos dentes tratados e dependentes da sensibilidade estética do paciente que, quando bem motivado, irá con-
trolar constantemente a cor dos dentes, decidindo quando e com que frequência deve realizar a manutenção em casa.

TRATAMENTO DA DESCOLORAÇÃO PATOGÉNICA E IATROGÉNICA DE DENTES NÃO VITAIS (Técnica “WALKING”)
Verifique sempre a qualidade da selagem endocanalar antes do tratamento endodôntico; em caso de dúvida, efetue o retratamento do canal e preencha-o com gutta-
percha e cimento endodôntico para garantir uma selagem ideal.
Dado que o dente é isolado com o dique de borracha, a câmara pulpar é esvaziada do material de obturação do canal radicular, acerca de 2mm abaixo da margem
gengival; para reduzir o risco de reabsorção radicular externa, não trate a cavidade além da crista do osso. É inserido no fundo da cavidade endodôntica recém-
preparada, uma camada de cimento de oxifosfato de zinco, com cerca de 2mm de espessura; o cimento funcionará para isolar e proteger o canal radicular de pos-
síveis infiltrações de oxigénio e gel; se a qualidade da selagem endodôntica for ótima, a camada de cimento pode ser evitada. 
Para um melhor resultado do tratamento, sugere-se efetuar jato de areia na cavidade com óxido de alumínio, durante alguns segundos, enxaguar com água e secar
a cavidade. Depois aplica-se o gel Ena White Regular (Peróxido de Hidrogénio a 12%).É posicionado e assente um pellete de algodão na cavidade com material
temporário. O gel é mudado após 1-2 dias e o procedimento pode ser repetido mais vezes até se obter ligeira descoloração. É pertinente permitir uma pequena reca-
ída, causada pela progressiva reidratação do dente e pela ação de fatores intrínsecos de descoloração, geralmente ativos no ambiente oral. Retire o gel com sução
e enxague com água destilada para eliminar os resíduos. Limpe a cavidade com hipoclorito de sódio para neutralizar a eventual presença de oxigénio nos túbulos
dentinários, que poderia inibir a fase de polimerização da adesão dentina-esmalte e do compósito utilizado posteriormente para selar os túbulos dentinários e fechar
a cavidade. Acondicione a cavidade durante 60 segundos, aplique o adesivo dentina-esmalte, fotopolimerize e sele com compósito.



Preparação 
da cavidade,

com jato de
areia, controlo

por Raio-X.

Aplicação do gel Ena White Regular

Resultado final

TRATAMENTO DA DESCOLORAÇÃO PATOGÉNICA E IATROGÉNICA DE DENTES NÃO VITAIS 
(TÉCNICA “WALKING”) COM ENA WHITE REGULAR, PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO A 12%

Caso inicial Dentes não vitais antes do tratamento

Selagem da cavidade com pellet de
algodão e material provisório

Técnica “Walking” e resultado final
após o tratamento

Restauração em compósito (Enamel
Plus HRi) e Raio-X final

Caso inicial Técnica “Walking” (dentes não vitais) Moldeira com gel Ena White Regular
(2 horas por dia)

Preparação dos dentes

TÉCNICA “WALKING” E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM 
ENA WHITE REGULAR, PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO A 12%

Restauração em compósito (Enamel
Plus HRi)

Resultado final
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