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Siqueira, T. R. Associação da microabrasão do esmalte dental com 
procedimentos restauradores para melhoria da estética de dentes naturais 
acometidos por manchas superficiais e profundas. Relato de caso clínico. 
Faculdade de Odontologia: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho – Araçatuba, 2013. 
 

RReessuummoo  
São apresentados os protocolos clínicos para a remoção de manchas 

presentes no esmalte dental vestibular dos dentes anteriores superiores, seguido 

quando necessário, de procedimentos restauradores nos dentes que apresentavam 

manchas profundas e que não foram totalmente removidas pela técnica da 

microabrasão. Para tanto, os procedimentos clínicos iniciaram com a realização da 

macroredução do esmalte dental manchado, empregando uma ponta diamantada de 

granulação extrafina, para em seguida complementar a correção do padrão de cor, 

assim como a uniformização da superfície do esmalte dental, com o emprego do 

produto microabrasivo Opalustre (Ultradent ProductsInc, South Jordan, UT, USA).  O 

micrabrasivo foi aplicado sob isolamento absoluto e com o auxílio de uma taça de 

borracha abrasiva, montada em baixa rotação. Uma pequena quantidade da mistura 

foi firmemente aplicada, a cada 3 dentes, na região correspondente à mancha a 

intervalos de 1 minuto e com lavagens periódicas de jatos de água, entre cada 

intervalo. Para os dentes que apresentavam manchas profundas e que não foram 

passiveis de total remoção, foi empregada uma ponta diamantada esférica, seguido 

de procedimentos restauradores adesivos com resina composta Filtek Z350 XT (3M 

do Brasil), nas cores apropriadas aos elementos dentais. Baseado em evidências, 

pode-se assegurar que estes procedimentos clínicos foram considerados altamente 

seguros e eficazes para a recuperação estética do sorriso da paciente. 

 
Palavras-chave: Manchas de esmalte, Microabrasão de esmalte; Esmalte dental; 

Resina composta.
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Siqueira, T. R. Combining enamel microabrasion with restorative procedures to 
improve the aesthetics of natural teeth affected by surface and deep stains. 
Case report. Araçatuba: UNESP – São Paulo State University; 2013    

  

AAbbssttrraacctt  
Clinical protocols are presented for removing stains of labial surface of dental 

enamel of the upper anterior teeth, followed when necessary, by restoring 

procedures on teeth that presented deep stains and had not been fully removed by 

microabrasion technique. Therefore, clinical procedures began performing enamel 

macroreduction by employing a fine-tapered diamond bur, then to complement the 

pattern of color correction, as well as the uniformity of the enamel surface, using the 

microabrasive product, Opalustre (ProductsInc Ultradent, South Jordan, UT, USA). 

The micrabrasivo was applied under rubber dam and with the aid of an abrasive 

rubber cup mounted on low speed. A small amount of the mixture was firmly applied, 

on each three teeth, in the corresponding region to the spot, at intervals of 1 minute 

and periodic rising between each interval. For teeth that had deep stains and were 

not able to be completely removed, were used a diamond bur, followed by adhesive 

restorative procedures using composite resin Filtek Z350 XT (3M Brazil), in the 

appropriate colors of dental elements. Evidence-based, it can be ensured that these 

clinical procedures were considered highly safe and effective for the recovery of the 

patient smile aesthetics. 

 
Keywords: Stains enamel, enamel Microabrasion; Dental enamel; composite 

resin.
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11..  IInnttrroodduuççããoo  
A cada dia, pacientes têm procurado a clínica odontológica com o objetivo de 

deixar seu sorriso mais harmônico e estético, principalmente os portadores de 

manchas e irregularidades superficiais, localizadas nas faces vestibulares de dentes 

anteriores.  

Para tanto, a literatura pertinente têm apresentado e sugerido a suas 

remoções com o emprego da técnica da microabrasão do esmalte dental, que 

emprega produtos compostos por uma solução ácida associada a um agente 

abrasivo.1, 2, 3 Na procura por um produto microabrasivo que apresentasse maior 

segurança para os tecidos bucais e operador, assim como, melhor facilidade de 

aplicação na superfície manchada do esmalte dental, foram desenvolvidos 

extensivos estudos, com diversas substâncias3 ácidas à várias concentrações e 

associadas a diferentes agentes abrasivos.4, 5 Entre eles, podemos mencionar o 

produto microabrasivo de esmalte dental Opalustre (Ultradent Products Inc, South 

Jordan, UT, USA) que por ser composto de ácido clorídrico de baixa concentração, a 

6,6%, e associado a micropartículas de sílica carbide, oferece uma boa margem de 

segurança durante a sua aplicação, quer para o operador como para o paciente.2, 3, 4 

Desde 1990, Sundfeld et al.6 tem advogado que as manchas dentais de 

esmalte, para serem submetidas a essa técnica microabrasiva,  deverão apresentar 

textura dura, qualquer cor, etiologia intrínseca e estarem localizadas nas camadas 

mais superficiais do esmalte dental.2, 6, 7 Entretanto  nos parece um tanto difícil saber 

a real profundidade do manchamento intrínseco ou da irregularidade superficial, 

presente no esmalte dental vestibular, fato que nos leva a aplicar a técnica da 

microabrasão em manchas intrínsecas, independentemente de suas etiologias, 

dimensões e profundidades.2, 3, 7, 8 

A obtenção de um resultado estético satisfatório com a aplicação desta 

técnica depende da profundidade e localização da mancha na face vestibular da 

coroa clínica dental; sendo as localizadas no terço médio as mais favoráveis para o 

tratamento. Enfatizamos que diante de manchas profundas a resolução da estética 
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dental, através apenas da aplicação da técnica microabrasiva torna-se impossível, 

necessitando, na mesma sessão de atendimento com procedimentos 

microabrasivos, realizarmos a remoção do remanescente da mancha com ponta 

diamantada esférica, para em sequência restauramos a cavitação resultante com 

materiais adesivos.3, 7 

Diante do levantamento mencionado, apresentaremos a realização da técnica 

da microabrasão do esmalte dental e, que quando diante de uma mancha de 

profundidade mais acentuada, a realização de procedimentos restauradores com 

resina composta. 
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22..    AApprreesseennttaaççããoo  ddoo  ccaassoo  ccllíínniiccoo  
(Toda a sequência clínica do caso a ser apresentada é ilustrada através de um vídeo 

anexo a esse trabalho) 
 

Paciente do sexo feminino, com 12 anos de idade, compareceu a clínica da 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba – Unesp, com manchas intrínsecas de 

coloração branca na região vestibular de incisivos, caninos e pré-molares.  

Inicialmente, foi realizado o procedimento de macroredução de esmalte 

dental, empregando, para tanto, uma ponta diamantada de granulação extrafina 

3195 FF (KG Sorensen Ind & Com, Alphaville, São Paulo, Brasil), sob refrigeração a 

água e ar, apenas na região vestibular interessada de incisivos à pré-molares. Após 

a macroredução de esmalte, foi realizado o isolamento absoluto do campo 

operatório.  

O produto microabrasivo Opalustre (Ultradent Products Inc, South Jordan, UT, 

USA) foi aplicado, de três em três dentes e com lavagens periódicas entre as 

aplicações, com o auxílio de uma taça de borracha abrasiva montada em baixa 

rotação. Após, os dentes foram polidos com pasta fluoretada Herjos F (Vigodent S/A 

Indústria e Comércio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), sendo, posteriormente, lavados e 

secos. Em seguida receberam fluoreto de sódio gel neutro por 4 minutos.  

Na mesma sessão de atendimento, observou-se que os elementos dentais 21 

e 22 apresentavam manchas profundas e que não foram passíveis de total remoção. 

Para tanto, empregou-se uma ponta diamantada 1013 (KG Sorensen Ind & Com, 

Alphaville, São Paulo, Brasil) para a sua total remoção para em seguida a cavidade 

resultante ser condicionada com ácido fosfórico a 35%, lavada e seca. Duas 

camadas do sistema adesivo Peak LC Bond (Ultradent Products Inc, South Jordan, 

UT, USA) foram aplicadas e fotopolimerizadas por 20 segundos. A seguir a cavidade 

foi restaurada com resina composta Filtek Z350 XT (3M do Brasil) nas cores A2D. O 

acabamento foi realizado com ponta diamantada 1190 F (KG Sorensen Ind & Com, 

Alphaville, São Paulo, Brasil) e o polimento final com discos Sof-Lex Pop-On (3M 

ESPE Dental Products St Paul, MN, EUA) seguido de discos abrasivos para 
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acabamento e polimento de resina composta (Ultradent Products, Inc., South 

Jordan, EUA) e escovas Jiffy de polimento de compósitos (Ultradent Products, Inc., 

South Jordan, EUA). 
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33..  DDiissccuussssããoo  
A aplicação da técnica da microabrasão para a remoção de manchas 

superficiais presentes na face vestibular de dentes anteriores, onde a estética é 

exigida, tornou-se um procedimento consideravelmente seguro, eficaz e com a 

obtenção de resultados permanentes, ao longo do tempo.2, 3 

Neste caso clínico, as manchas presentes nas faces vestibulares dos dentes 

anteriores superiores apresentavam coloração branca e textura dura, sugerindo 

tratar-se de manchas fluoróticas; o que não foi confirmado pela anamnese realizada. 

Sundfeld, em 20033, salientou que as alterações cromáticas, de coloração marrom 

ou branca, são defeitos adamantinos frequentemente observados mesmo sem a 

presença do excesso de flúor, durante a fase de maturação do esmalte e que tais 

alterações dentais podem ser observadas em um ou mais dentes isolados. 

Somado a nossas observações clínicas e com o que têm sido descrito, essas 

alterações cromáticas presentes na superfície do esmalte dental podem ser 

resultantes de algum distúrbio no processo de mineralização, sendo catalogadas 

com os termos “manchas tipo fluorose”4, 6 e “desmineralização do esmalte”10 

respectivamente. Entretanto, através de nossos achados clínicos podemos afirmar 

que a etiologia das manchas intrínsecas de esmalte, realmente não é fator 

determinante para a adoção, ou não, da técnica da microabrasão adamantina, mas 

sim sua textura, ou seja, uma mancha de textura dura e de qualquer cor, desde que 

esteja comprometendo a estética.2, 3, 6, 11-16  

Clinicamente, tem sido observado que a superfície do esmalte dental 

submetida à microabrasão têm apresentado uma maior resistência à 

desmineralização, assim como à colonização de Streptococcus mutans,17 além de 

uma considerável regularidade, lisura e brilho que se acentuam com o tempo, efeitos 

estes que são decorrentes, da compactação de substâncias minerais provenientes 

da ação erosiva e abrasiva do composto microabrasivo na superfície do esmalte 

dental.4, 18 

Vale ressaltar, que mesmo a técnica da microabrasão do esmalte dental 

demonstrar um excelente método para a remoção de manchas e irregularidades 
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superficiais de qualquer cor e de textura dura, observamos, também neste caso 

clínico, que quando diante de manchas profundas, para a sua total remoção, fez-se 

necessário o emprego de pontas diamantadas esféricas, seguido pela realização de 

procedimentos restauradores com materiais resinosos, que possibilitaram a 

resolução desse inconveniente estético. 
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44..    CCoonncclluussããoo  
Diante do apresentado podemos concluir que a associação da técnica da 

microabrasão do esmalte com procedimentos estéticos restauradores, 

corresponderam as exigências estéticas de nossa paciente. 
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Anexo 
Está anexado o CD com o caso clínico. 


