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1) Resumo 

A alteração de cor nos elementos dentais é uma das queixas principais observadas 

hoje em dia no consultório, e possui importante função na harmonia do sorriso. 

Várias alternativas de tratamento têm sido propostas, como a microabrasão do 

esmalte e o clareamento dental. O objetivo nesse estudo foi relatar e discutir por 

meio da apresentação do caso clínico, a técnica de clareamento dental associada a  

microabrasão do esmalte na remoção de manchas brancas localizadas nos incisivos 

e caninos superiores. Paciente, gênero feminino, 18 anos, compareceu à Clínica da 

Universidade de Ribeirão Preto com queixa do aspecto estético negativo do seu 

sorriso em função da presença de manchas brancas nos dentes 13, 12, 11, 21, 22 e 

23. Após anamnese e exame clínico detalhado, as manchas foram diagnosticadas 

como desmineralizações do esmalte provocadas por desafio cariogênico ocorrido 

durante o uso de aparelho ortodôntico. Para resolução desse caso, optou-se pela 

técnica do clareamento dental com peróxido de hidrogênio a 38% e após esse 

procedimento, a realização da microabrasão do esmalte. Para a microabrasão, foi 

utilizada pasta de ácido clorídrico 6,6% e carboneto de silício. Para tal, inicialmente 

realizou‑se o isolamento absoluto, a aplicação da pasta com mais ou menos 1 mm 

de espessura sobre a mancha do esmalte e a realização da microabrasão com 

borracha abrasiva utilizada para polimento de resina composta. Após cada 

aplicação, executou‑se lavagem abundante e análise da remoção da mancha com a 

superfície de esmalte úmida. No total, foram realizadas seis aplicações de 10 

segundos cada. Para concluir, realizou-se um polimento do esmalte com disco de 

feltro e pasta diamantada, e aplicação tópica de flúor. Concluiu-se que o 

clareamento associado à técnica de microabrasão do esmalte constitui-se uma 

opção segura, simples e eficaz para a resolução estética de dentes com manchas 

brancas. 

 

 

2) Introdução 

A cárie dental é uma doença crônica multifatorial, causada por ácidos 

produzidos pelo metabolismo bacteriano que se difundem através dos tecidos 

dentais, dissolvendo-os (FEATHERSTONE, 2008). Inicialmente, bactérias colonizam 

a película adquirida do esmalte e fermentam carboidratos disponíveis, levando à 



formação de ácidos orgânicos, como o ácido lático, fórmico, acético e propiônico 

(FEATHERSTONE, 2000), que promovem diminuição do pH da cavidade oral. A 

queda no pH torna o meio oral insaturado em relação ao dente o que faz com que 

haja perda de íons dos tecidos dentais para o meio. Com a concentração de íons no 

meio bucal ocorre o aumento do pH que promove o retorno dos íons do fluido oral 

para os tecidos dentais (FEATHERSTONE, 2000).  O desequilíbrio entre os 

processos de des e remineralização, com predomínio de episódios 

desmineralizantes ao longo do tempo leva ao aparecimento das lesões incipientes 

no esmalte, as lesões de mancha branca (THYLSTRUP; FEJERSKOV, 1995).   

Algumas situações clínicas, como a utilização de aparelhos ortodônticos 

fixos, favorecem o desenvolvimento de lesões de cárie uma vez que criam áreas de 

estagnação de biofilme e limitam os mecanismos de defesa naturais de autolimpeza 

como o atrito da musculatura na superfície dental e a ação da saliva (PITHON et al., 

2015). Assim, lesões de mancha branca são observadas frequentemente na clínica 

odontológica, em pacientes portadores desse tipo de dispositivo, principalmente na 

região ao redor dos braquetes e sob as bandas ortodônticas, devido à dificuldade de 

higienização.  

Mesmo após a remoção do aparelho ortodôntico e remineralização da 

superfície de esmalte as lesões de mancha branca continuam visíveis clinicamente 

(KIM et al., 2013, ZAO; GAO, 2014), interferindo negativamente na estética do 

sorriso e levando pacientes a procurar tratamento odontológico com maior 

frequência, com a finalidade de remover o manchamento da superfície dos 

elementos dentais por motivos estéticos.  

Na tentativa de recuperar a estética do sorriso, alguns procedimentos têm 

sido sugeridos. Pequenas manchas e defeitos na superfície do esmalte, 

independentemente de sua etiologia, podem muitas vezes ser removidas com ação 

local de materiais ácidos e/ou abrasivos.  

A microabrasão do esmalte é uma técnica conservadora que remove 

apenas uma pequena camada de esmalte superficial pela ação de agentes 

abrasivos (SUNDFELD et al., 2014a, PINI et al.,2015) de forma eficaz,  segura e 

permanente (PINI et al., 2015), sem muitas vezes necessitar de uso de instrumentos 

rotatórios para desgaste. Está indicada para o tratamento estético das manchas 

brancas fluoróticas, mancha branca por desmineralização pós-tratamento 



ortodôntico remineralizadas, hipoplasia localizada decorrente de trauma dentário ou 

infecção e hipoplasias idiopáticas onde a descoloração está limitada a camada mais 

superficial do esmalte dental (PINI et al., 2015). 

Devido ao desgaste promovido na superfície de esmalte pelo 

procedimento de microabrasão, os dentes podem apresentar uma coloração mais 

escurecida em função da reflexão da cor da dentina (SUNDFELD et al., 2014a). 

Devido a isso, muitas vezes essa técnica é associada com o clareamento dentário e 

apresenta excelentes resultados estéticos (MARSON et al., 2007, SUNDFELD et al., 

2007, SUNDFELD et al., 2014a). 

Desta forma, a proposta deste trabalho foi relatar e discutir o 

restabelecimento da estética por meio de clareamento dental associado à técnica de 

microabrasão do esmalte. 

 

3) Objetivos 
 

                   O presente trabalho tem por objetivo relatar o procedimento clínico, 

utilizando a técnica de microabrasão associada a clareamento dental, para 

resolução estética dos incisivos e caninos superiores com alterações cromáticas do 

esmalte. 

 

4) Desenvolvimento 

 

Paciente, gênero feminino, 18 anos de idade, compareceu a clínica do 

curso de Odontologia da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), com queixa 

estética nos dentes anteriores, os quais apresentavam manchas brancas, opacas e 

bilaterais. 

A primeira sessão consistiu de uma cuidadosa anamnese procurando 

identificar os fatores que levaram a paciente a ter as alterações no esmalte dental, 

seguida de um exame físico minucioso das manchas. O aspecto físico, somado aos 

dados da anamnese, levou ao diagnóstico de desmineralizações do esmalte 

provocadas por desafio cariogênico ocorrido durante o uso de aparelho ortodôntico. 

Uma avaliação da cor inicial foi realizada com escala Vita Classic® e a cor registrada 

foi A2. 



Um exame complementar foi realizado, incidindo a luz LED de um 

fotopolimerizador na superfície palatina para que se pudesse observar por 

transiluminação e prever a profundidade das lesões. O terço cervical apresentava-se 

mais acometido pelas manchas, entretanto, as mesmas eram superficiais.  

Foi proposto à paciente o clareamento em consultório associado à 

microabrasão do esmalte dental, por ser um tratamento mais conservador e que 

obtém bons resultados. Inicialmente, para o clareamento dental, foi empregado um 

afastador labial, seguido da aplicação da barreira gengival (Opal Dan®, Ultradent 

Products Inc., USA).  

O gel clareador de peróxido de hidrogênio a 38% (OpalescenceBoost 

PF®, Ultradent Products Inc., USA) foi manipulado e aplicado sobre os dentes 

previamente isolados em 3 aplicações de 15 minutos. 

Após a primeira seção, uma nova avaliação de cor foi realizada e a nova 

cor observada foi A1. 

A microabrasão do esmalte foi proposta por ser um tratamento mais 

conservador e que obtém bons resultados, e foi realizada 15 dias após a sessão do 

clareamento. 

Inicialmente, o tecido gengival foi protegido com isolamento absoluto na 

área que compreende os dentes que seriam microabrasionados. Os olhos do 

paciente foram protegidos com óculos e uma profilaxia prévia com pedra pomes e 

água foi realizada. 

Posteriormente, a pasta para abrasão químico-mecânica contendo 6,6% 

de ácido clorídrico (HCl) e partículas de carbeto de silício (Opalustre®, 

UltradentProducts Inc., USA) foi aplicada sobre as manchas brancas dos dentes. 

Para auxiliar na remoção das manchas foi realizado o desgaste superficial 

com borracha abrasiva para polimento de resina composta associada à pasta. 

Foram realizadas cinco microabrasões de 10 segundos cada por elemento dental. 

Logo após, a aplicação da pasta foi feita utilizando-se uma espátula de 

madeira friccionando a área com movimentos circulares por 10 segundos em cada 

dente nas áreas de difícil acesso. Foram realizadas 2 aplicações de 10 segundos em 

cada uma das regiões dentais afetadas. 

Para finalizar o procedimento foram empregadas taças de borracha 

(OpalCups®, Ultradent Products Inc., USA) montada em baixa-rotação. Foram 



realizadas mais cinco aplicações da pasta que foi abrasionada com movimentos 

circulares, sob pressão leve, por 10 segundos em cada dente. 

Ao final de cada período, os dentes eram lavados com água abundante e 

uma nova avaliação era realizada, mantendo-se o dente úmido.     

Após o procedimento de microabrasão, foi realizado um polimento dental 

com disco de feltro e pasta diamantada. Logo após, uma aplicação tópica de flúor 

neutro foi realizada por 5 minutos. 

 

5) Resultados 

Observou-se que a técnica de microabrasão associada ao clareamento foi 

capaz de remover as manchas das superfícies de esmalte.  

 

6) Considerações finais 
 

Com base no caso relatado, observa-se que a realização de clareamento 

dental associado à microabrasão do esmalte constitui uma opção de tratamento para 

lesões de mancha branca em esmalte mineralizadas favorecendo a estética do 

sorriso de modo seguro 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.  

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. 

BRISO, A. L.; LIMA, A. P.; GONÇALVES, R. S.; GALLINARI, M. O.; DOS SANTOS, 

P. H. Transenamel and transdentinal penetration of hydrogen peroxide applied to 

cracked or microabrasioned enamel. Oper. Dent., v. 39, n. 2, p. 166-173, 2014.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22356705
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=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=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/25098982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23802644
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23802644


CASTRO, K. S.; FERREIRA, A. C.; DUARTE, R. M.; SAMPAIO, F. C.; MEIRELES, 

S. S. Acceptability, efficacy and safety of two treatment protocols for dental fluorosis: 

a randomized clinical trial. J. Dent., v. 42, n. 8, p. 938-944, 2014.  

CONSOLARO, A.; CONSOLARO M. F. M. O. Lesões cariosas incipientes e 

formação de cavidades durante o tratamento ortodôntico: É papel do ortodontista 

diagnosticar, prevenir e até tratar manchas brancas cariosas e não cariosas no 

esmalte? Rev. Clín. Ortodon. Dental Press, v. 5, n. 4, p. 104-111, 2006. 

DONLY, K. J.; O’NEILL, M.; CROLL, T. P. Enamel microabrasion: a microscopic 

evaluation of the “abrasion effect”. Quintessence Int., v. 23, n. 3, p. 175-179, 1992.  

CROLL, T. P.; BULLOCK, G. A. Enamel microabrasion for removal of smooth surface 

decalcifi cation lesions. J. Clin. Orthod., v. 28, n. 6, p. 365-370, 1994. 

FEATHERSTONE, J. D. B. Dental Caries: a dynamic disease process. Aust. Dent. 

J., v. 53, n.3, p.286-291, 2008. 

FEATHERSTONE, J. D. B. The science and practice of caries prevention. J. Am. 

Dent. Assoc., v. 131, n. 7, p. 887-889, 2000. 

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. 3, p. 035001,  2011.  

HOEPPNER, M. G.; ALFERES-ARAÚJO C. S.; CARVALHO, M. S. Microabrasão do 

esmalte dental: relato de um caso clínico. UFES Rev. Odontol., v. 9, n. 2, p. 51-56, 

2007. 

KIM, Y.; SON, H. H., YI, K.; KIM, H.Y.; AHN, J.; CHANG, J. The color change in 

artificial white spot lesions measured using a spectroradiometer. Clin. Oral Investig., 

v. 17, n. 1, p. 139-146, 2013.  

MARSON, F. C.; SENSI, L.G.; ARAÚJO, F. O. Clareação dentária associada à 

microabrasão do esmalte para remoção de manchas brancas. Rev. Dent Press 

Estet., v. 4, n. 1, p. 89-96, 2007. 

NYVAD, B.; FEJERSKOV, O. Assessing the stage caries lesion activity on the basis 

of clinical and microbiological examination. Community Dent. Oral Epidemiol. v. 25, 

n. 1, p. 69-75, 1997.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castro%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24486675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferreira%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24486675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duarte%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24486675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sampaio%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24486675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meireles%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24486675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meireles%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24486675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24486675
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=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=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
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22278014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Son%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22278014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22278014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22278014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahn%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22278014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22278014


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. 

PLISKA, B. T.; WARNER, G. A.; TANTBIROJN, D.; LARSON, B. E. 

Treatment of white spot lesions with ACP paste and microabrasion. Angle Orthod., 

v. 82, n. 5, p. 765-769, 2012. 

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

R.  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. 

PONTES, D. G.; CORREA, K. M.; COHEN-CARNEIRO, F. Re-establishing esthetics 

of fluorosis-stained teeth using enamel microabrasion and dental bleaching 

techniques. Eur. J. Esthet. Dent., v. 7, n. 2, p. 130-137, 2012. 

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. 2, p. 

112–117, 2013.  

SEGURA, A. An acid-abrasive enamel reduction for tooth color correction. Am. J. 

Dent., v. 4, n. 2, p. 103-104, 1991. 

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, 2007. 

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. 223–7, 2014a. 

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

FAGUNDES, T. C.; BRISO, A. L. Microabrasion in tooth enamel discoloration 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Treatment+of+white+spot+lesions+with+ACP+paste+and+microabrasion
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Treatment+of+white+spot+lesions+with+ACP+paste+and+microabrasion
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
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25141208


defects: three cases with long-term follow-ups. J. Appl. Oral Sci., v. 22, n. 4, p. 347-

354, 2014. 

THYSTRUP, A.; BRUUN, C.; HOLMEN, L. In vivo caries models - mechanisms for 

caries initiation and arrestment. Adv. Dent. Res., v.8, n.2, p. 144-157, 1994. 

ZHAO, X.; GAO, X. Effect of resin infiltration treatment on the colour of white 

spot lesions. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi., v. 32, n. 3, p. 306-309, 2014. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25141208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25033652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25033652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25033652

