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1) Resumo 

A presença de manchas brancas nos dentes anteriores compromete a harmonia do sorriso. 

Por ser uma estratégia viável e conservadora, a microabrasão tem se tornado bastante 

importante, já que é uma forma rápida e segura de se alcançar a estética desejada.  O 

objetivo deste estudo foi relatar o restabelecimento da estética de dentes anteriores 

superiores por meio de microabrasão do esmalte. Paciente, gênero feminino, 18 anos, 

compareceu à clínica odontológica da Universidade de Ribeirão Preto, com queixa de 

presença de manchas brancas na face vestibular dos incisivos superiores. Após avaliação, 

optou-se pela realização de microabrasão do esmalte empregando-se pasta de ácido 

clorídrico 6,6% e micropartículas de carbeto  de silício. Para a realização da técnica de 

microabrasão do esmalte nos dentes 11 e 21 foi confeccionado o isolamento absoluto, 

seguido da profilaxia dos elementos dentais. Foram realizadas 8 aplicações da pasta por 10 

segundos cada em uma única sessão clínica. Após a realização do procedimento os 

elementos dentais foram polidos e receberam aplicação tópica de flúor. Conclui-se que, 

quando indicada e empregada com critério, a microabrasão do esmalte pode ser uma opção 

conservativa e excelente para restabelecer a estética do sorriso.  

 

2) Introdução 

Atualmente a imagem dos indivíduos perante a sociedade, tanto no campo 

pessoal quanto profissional, tem sido amplamente influenciada pela aparência do sorriso 

(MARSON; KINA, 2010). Alterações na translucidez e/ou textura do esmalte dental podem 

ocorrer por inúmeros fatores, tais como hipoplasia, hipomineralização, fluorose, 

pigmentação por medicamentos e desmineralização por cárie (PINI et al., 2015), interferindo 

na estética do sorriso.  

O processo de formação do esmalte dental consiste basicamente em dois 

estágios (PARK et al., 2007) sendo o primeiro deles a fase de secreção, onde os 

ameloblastos produzem o esmalte parcialmente mineralizado, e o segundo, a de maturação, 

na qual ocorre a deposição de mineral no tecido, substituindo matéria orgânica e água. 

Durante esse período, fatores locais, sistêmicos ou hereditários podem interferir no processo 

e ter como consequência a formação de defeitos no esmalte (TEN CATE, 2001).  

 Alterações de cor e defeitos no esmalte dos elementos dentais têm levado 

muitos pacientes à procura de profissionais de Odontologia para terem seus dentes 

clareados ou recuperados esteticamente por outras técnicas (CROLL; HELPIN, 2000; 

LIMEBACK et al., 2006).  

Na tentativa de favorecer a estética, vários procedimentos têm sido sugeridos 

para minimizar essas alterações. Tais procedimentos visam estabelecer um tratamento 

eficiente com mínimo tempo mínimo e baixo custo, o que os torna interessantes para 



profissionais e pacientes (PINI et al., 2015). A microabrasão do esmalte dental, proposta 

inicialmente em 1926, consiste em um desgaste superficial do tecido que apresenta 

alterações de cor e/ou textura através da combinação de agentes erosivos e abrasivos que 

visa expor uma camada mais interna do tecido dental que apresente características de 

normalidade (RODRIGUES et al., 2013). É um procedimento simples, eficaz e mais 

conservador (SUNDFELD et al., 2014a), principalmente quando comparado com alternativas 

de reabilitação como a realização de desgaste da superfície dental e confecção de 

restaurações diretas ou indiretas além de não depender do tempo de vida clínica que 

envolvem os materiais restauradores (QUEIROZ et al., 2010).  

Entretanto, a eficácia da microabrasão depende do nível de comprometimento 

do substrato abordado (RODRIGUES et al., 2013) e está diretamente relacionada com a 

indicação precisa do caso clínico e à correta execução da técnica (PINI et al., 2015). 

Dessa forma, o objetivo no presente estudo foi relatar o restabelecimento da 

estética de dentes anteriores superiores por meio de técnica de microabrasão do esmalte 

dental. 

 

3) Objetivos 
 

Este trabalho tem por objetivo descrever um caso clínico de restabelecimento da 

estética em dentes anteriores através da microabrasão do esmalte dental.  

 

4) Desenvolvimento 

 

Paciente do gênero feminino, 18 anos, apresentou-se na Clínica de Odontologia 

da Universidade de Ribeirão Preto, queixando-se de falta de estética em seu sorriso em 

função da presença de manchas brancas nos dentes 11 e 21.  

Após anamnese e exame clínico detalhado, optou-se pela execução da 

microabrasão do esmalte. Inicialmente realizou-se o isolamento absoluto seguido da 

profilaxia com pedra-pomes e água, lavagem e secagem das superfícies.  

Em seguida, foi realizada a aplicação da pasta Opalustre (Ivoclar Vivadent) com 

mais ou menos 1 mm de espessura sobre a mancha do esmalte e a realização da 

microabrasão com taça de borracha com escova em baixa-rotação por 10 segundos e palito 

de madeira.  

Após cada aplicação, executou-se lavagem abundante e análise criteriosa da 

superfície de esmalte úmida a fim de observar o grau de remoção da mancha bem como 

monitorar o desgaste de estrutura dental.  

No total, foram realizadas oito aplicações de 10 segundos cada. Para concluir o 

procedimento, realizou-se o polimento do esmalte com disco de feltro e pasta para 



polimento, e aplicação tópica de fluoreto de sódio neutro. Após a remoção do gel fluoretado 

foi realizada a obtenção de imagens do caso finalizado. 

 

5) Resultados 

Observou-se que a técnica de microabrasão foi capaz de remover as manchas das 

superfícies de esmalte.  

 

6) Considerações finais 
 

Diante do caso apresentado observa-se a eficácia do procedimento de 

microabrasão no restabelecimento da estética de dentes anteriores superiores de maneira 

segura e eficaz. 

 

7) Fontes consultadas 

AKIN, M.; BASCIFTCI, F. A. Can white spot lesions be treated effectively? Angle Orthod., v. 

82, n. 5, p. 770-775, 2012. 

BALAN, B.; MADANDA UTHAIAH, C.; NARAYANAN, S.; MONNAPPA, P. M. Microabrasion: 

an effective method for improvement of esthetics in dentistry. Case Rep. Dent., v. 2013, p. 

951589, 2013.  

BASSIR, M. M.; BAGHERI, G. Comparison between phosphoric acid and hydrochloric acid in 

microabrasion technique for the treatment of dental fluorosis. J. Conserv. Dent., v. 16, n. 1, 

p. 41-44, 2013. 

BERTOLDO, C.; LIMA, D.; FRAGOSO, L.; AMBROSANO, G.; AGUIAR,  F.; LOVADINO, J. 

Evaluation of the effect of different methods of microabrasion and polishing on surface 

roughness of dental enamel. Indian J. Dent. Res., v. 25, n. 3, p. 290-293, 2014. 

CROLL, T. P.; HELPIN, M. L. Enamel microabrasion a new approach. J. Esthet. Dent., v. 

12, n. 2, p. 64-71, 2000. 

CROLL, T. P.; SEGURA, A.; DONLY, K. J. Enamel microabrasion: New considerations in 

1993. Pract. Periodontics Aesthet. Dent., v. 5 n. 8, p. 19-28, 1993. 

FRAGOSO, L. S.; LIMA, D. A.; DE ALEXANDRE, R. S.; BERTOLDO, C. E.; AGUIAR, F. 

H.; LOVADINO, J. R. Evaluation of physical properties of enamel after microabrasion, 

polishing, and storage in artificial saliva. Biomed. Mater., v. 6, n. 1, p. 1-6, 2011. 

LIMEBACK, H.; VIEIRA, A. P.; LAWRENCE, H. Improving esthetically objectionable human 

enamel fluorosis with a simple microabrasion technique. Eur. J. Oral. Sci., v. 114, n. 4, p. 

123-126, 2006. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22356705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24222868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24222868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bassir%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23349575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bagheri%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23349575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=bassir+and+bagher+and+microabrasion
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bertoldo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25098982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lima%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25098982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fragoso%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25098982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ambrosano%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25098982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aguiar%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25098982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lovadino%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25098982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25098982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fragoso%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21487176
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lima%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21487176
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Alexandre%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21487176
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bertoldo%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21487176
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aguiar%20FH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21487176
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aguiar%20FH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21487176
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lovadino%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21487176
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fragoso+LS%2C+Lima+DA%2C+Alexandre+RS%2C+Bertoldo+CE%2C+Aguiar+FH%2C+Lovadino+JR.+Evaluation+of+physical+properties+of+enamel+after


MARSON, F. C.; KINA, S. Restabelecimento estético com laminados cerâmicos. Rev. 

Dental Press Estét., v. 7, n. 3, p. 76-86, 2010. 

MEIRELES, S. S.; ADREDE, A.; LEIDA, F. L.; BOCANGEL, J. S.; DEMARCO,  F. F. Surface 

roughness and enamel loss with two microabrasion techniques. J. Contemp. Dent Pract., v. 

10, n. 1, p. 58-65, 2009. 

PARK, J. C.; PARK, J. T.; SON, H. H.; KIM, H. J.; JEONG, M. J.; LEE, C. S.; DEY, R.; CHO, 

M. I. I. The amyloid protein APin is highly expressed during enamel mineralization and 

maturation in rat incisors. Eur. J. Oral Sci., v. 115, n. 2, p. 153-160, 2007. 

PERUCHI, C. M. S.; BARRETO, T. D. P.; SILVA, L. E. O uso da microabrasão do esmalte 

para remoção de mancha branca sugestiva de fluorose dentária: caso clínico. Rev. Odontol. 

Araçatuba, v. 25 n. 2, p. 72-77, 2004. 

PINI, N. I. P.; LIMA, D. A. N. L.; SUNDFELD, R. H.; AMBROSANO, G. M. B.; AGUIAR, F. H. 

B.; LOVADINO, J. R. In Situ assessment of the saliva effect on enamel morphology after 

microabrasion technique. Braz. J. Oral Sci., v. 13, n. 3. p. 187-192, 2014. 

PINI, N. I. P.; SUNDFELD-NETO, D.; AGUIAR, F. H. B.; SUNDFELD, R. H.; MARTINS, J. R. 

M.; LOVADINO, J. R; LIMA, D. A. N. L. Enamel microabrasion: An overview of clinical and 

scientific considerations. World J. Clin. Cases., v. 3, n. 1, p. 34-41, 2015. 

PITHON, M. M.; SANT'ANNA, L. I.; BAIÃO, F. C.; DOS SANTOS, R. L.; COQUEIRO, R. D. 

A. S.; MAIA, L. C. Assessment of the effectiveness of mouthwashes in reducing cariogenic 

biofilm in orthodontic patients: a systematic review. J. Dent., v. 43, n. 3, p. 297-308, 2015. 

QUEIROZ, V. A. O.; MARTINS, G. C.; ZANDER-GRANDE, C.; GOMES, J. C.; CAMPANHA, 

N. H.; JORGE, J. H. Relato de duas técnicas de microabrasão do esmalte para remoção de 

manchas: discussão de casos clínicos. Rev. Odontol. Unesp, v. 39, n. 6, p. 360-372, 2010.  

RODRIGUES, M. C.; MONDELLI, R. F.; OLIVEIRA, G. U.; FRANCO, E. B.; BASEGGIO, W.; 

WANG, L. Minimal alterations on the enamel surface by micro-abrasion: in vitro roughness 

and wear assessments. J. Appl. Oral Sci., v. 21, n. 3, p. 112-117, 2013.  

SUNDFELD, R. H.; CROLL, T. P.; BRISO, A. L. F.; DE ALEXANDRE, R. S.; SUNDFELD, D. 

Considerations about enamel microabrasion after 18 years. Am. J. Dent., v. 20, n. 2, p. 67-

72, 2007a. 

SUNDFELD, R. H.; CROLL, T. P.; KILLIAN, C. M. Smile recovery: VII. Proving the efficiency 

and versatility of the enamel microabrasion technique. J. Bras. Dent. Estét., v. 1, p. 77-

86, 2002. 

SUNDFELD, R. H.; FRANCO, L. M.; GONÇALVES, R. S.; DE ALEXANDRE, R. S.; 

MACHADO, L. S.; NETO, D. S. Accomplishing esthetics using enamel microabrasion and 

bleaching-a case report. Oper. Dent., v.39, n. 3, p. 223-227, 2014a. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pithon%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25572792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sant%27Anna%20LI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25572792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bai%C3%A3o%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25572792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=dos%20Santos%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25572792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coqueiro%20Rda%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25572792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coqueiro%20Rda%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25572792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maia%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25572792


SUNDFELD, R. H.; RAHAL, V.; CROLL, T. P.; ALEXANDRE, R. S.; BRISO, A. L. F. Enamel 

Microabrasion Followed by Dental Bleaching for Patients after Orthodontic Treatment—Case 

Reports. J. Esthet. Rest. Dent., v. 19, n. 2, p. 71-77, 2007b. 

SUNDFELD, R. H.; SUNDFELD-NETO, D.; MACHADO, L. S.; FRANCO, L. M.; FAGUNDES, 

T. C.; BRISO, A. L. Microabrasion in tooth enamel discoloration defects: three cases with 

long-term follow-ups. J. Appl. Oral Sci., v. 22, n. 4, p. 347-354, 2014b. 

TEN CATE, A. R. Histologia bucal: desenvolvimento, estrutura e função. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan; 2001. p. 186-221. 

WANG, Y.; LI, X.; CHANG, J.; WU, C.; DENG, Y. Effect of tricalcium silicate (Ca(3)SiO(5)) 

bioactive material on reducing enamel demineralization: an in vitro pH-cycling study. J Dent., 

v. 40, n. 12, p. 1119-1126, 2012.  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effect+of+tricalcium+silicate+(Ca3SiO5)+bioactive+material+on+reducing+enamel+demineralization%3A+An+in+vitro+pH-cycling+study

