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RESUMO 

Atualmente um método conservador vem se difundindo no campo odontológico com uma alta taxa 

de efetividade. A microabrasão busca solucionar problemas estéticos encontrados em grande parte da 

população, este tratamento busca tratar de maneira eficiente patologias como cárie inicial e fluorose 

dentária. Dessa maneira a técnica mais empregada para essas lesões é conhecida com microabrasão que 

consiste na utilização de um agente erosivo, ou seja, um ácido, neste caso o ácido fosfórico 37% e um 

agente abrasivo como a pedra pomes, estes materiais juntos são friccionados nos dentes durante alguns 

segundos e por determinadas vezes, levando a um desgaste superficial do esmalte dentário afetado obtendo 

assim um resultado efetivo e duradouro sem agredir estruturas dentinárias sadias. O que determinará um 

bom prognóstico é a correta conduta clínica do cirurgião dentista em relação ao diagnóstico e elaboração 

de um bom plano de tratamento. Este estudo refere-se há uma pesquisa bibliográfica detalhada descrita com 

base em um amplo levantamento literário, de caráter qualitativo e de natureza básica, sendo essa especifica 

que busca gerar conhecimento com base no avanço científico feita em um estudo transversal sobre o tema 

abordado, reunindo informações publicadas em artigos atuais. Com intuito de analisar características das 

lesões de mancha branca advindas de fluorose, bem como a relatar o desempenho e os pontos positivos e 

negativos da técnica de microabrasão servindo de escolha para um tratamento minimamente invasivo e 

atraumático para ao paciente. A técnica descrita apresenta boa repercussão e mostra resultados efetivos e 

duradouros, mantendo a integridade dentária e sendo amplamente utilizada. 

Palavras Chave: Microabrasão. Fluorose. Tratamento. 

 

INTRODUÇÃO  

A busca pelo sorriso perfeito é uma procura frequente nos consultórios 

odontológicos o que leva ao aprimoramento de técnicas e produtos, por parte dos 

fabricantes e dos cirurgiões dentistas, visando atender com excelência os pacientes. 

Lesões consideradas manchas brancas tem sido a maior queixa nos consultórios 

odontológicos (OLIVEIRA et al., 2015). 

A deficiente higiene oral, ingestão incorreta de fluoretos e o uso de dispositivos 

ortodônticos são os maiores responsáveis pelo surgimento de manchas esbranquiçadas no 
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esmalte dental causando um desconforto estético. O procedimento de microabrasão 

advém como uma alternativa minimamente invasiva para o tratamento destas manchas. 

Essas anormalidades caracterizam-se como manchas esbranquiçadas 

normalmente localizadas nas faces vestibulares dos elementos dentários acometendo 

principalmente pacientes jovens que realizaram tratamento ortodôntico. As mesmas 

possuem etiologias variadas como hipoplasia, fluorose e lesão de cárie. Cabe ao cirurgião 

dentista ter conhecimento e saber diferenciá-las para propor o tratamento adequado 

(OLIVEIRA et al., 2015). 

Assim delinearam os seguintes objetivos da pesquisa: o objetivo geral foi analisar 

aspectos relacionados a lesões de mancha branca advindas de fluorose e lesão cariosa, 

bem como a utilização da técnica de microabrasão como forma de tratamento 

minimamente invasiva e menos traumática ao paciente. Para se ter uma resposta mais 

eficiente traçou-se os objetivos específicos: como evidenciar características clinicas e 

histológicas das lesões de mancha branca, relatar meios de diagnostico, apontar vantagens 

e desvantagens da técnica de microabrasão e detalhar minunciosamente a técnica de 

microabrasão com os cuidados a serem tomados. 

A microabrasão do esmalte empregando ácido fosfórico a 37% associado a pedra 

pomes é um método eficiente e eficaz para intervenções de manchas brancas superficiais 

no esmalte sendo indicada para o tratamento estético das lesões causadas pelo uso 

excessivo de flúor durante a formação do elemento dentário e desmineralização pós-

tratamento ortodôntico. É importante conhecer o processo de formação dessas manchas 

para uma correta indicação de tratamento (SANTANNA et al., 2016). 

O esmalte dentário é uma estrutura vastamente mineralizada e rígida que recobre 

toda a coroa dental. Vários fatores como ingestão de açúcar ou de alimentos ácidos 

associados com a má higienização, levam ao aparecimento de manchas brancas neste 

tecido mineralizado. O contato destes componentes com as bactérias da boca consegue 

dissolver o esmalte e ocasionar perdas de estruturas levando a desmineralização, 

indicando o início de cárie dental (RODRIGUES et al.,2020; LIMA et al.,2016). 

A lesão “mancha branca” é considerada como o primeiro aspecto clínico do 

desenvolvimento de cárie. Essa danificação tem como característica se apresentar branco-

opaca e rugosa considerada lesões ativas, enquanto as inativas possuem um aspecto 

brilhante e de textura lisa (OLIVEIRA et al., 2015). 
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 Mesmo com melhorias na tecnologia, as lesões consideradas de mancha branca 

podem evoluir para lesões cavitadas na superfície do esmalte (MATOS et.al., 2016). 

O tratamento ortodôntico é um procedimento que demanda tempo e necessita de 

uma série de etapas para a sua conclusão.  Após remove-lo normalmente são encontradas 

áreas desmineralizadas ao redor dos braquetes, normalmente em pacientes que não 

possuem uma higiene bucal eficiente (RODRIGUES et al.,2020; KUNZ et al.,2017). 

Geralmente essas lesões, localizam-se na superfície vestibular de múltiplos 

elementos dentários sendo considerada como motivo de queixa estética (OLIVEIRA et 

al., 2015). Existe um índice entre 40% a 60% de manchas brancas encontrado em 

pacientes decorrentes do tratamento ortodôntico principalmente naqueles considerados 

jovens (TAMBELELLI.,2013). 

Existem várias formas de tratamento para essas lesões. As que estão em estágios 

iniciais, devem ser remineralizadas através de tratamentos tópicos com terapia de 

fluoretos. Embora tem sido apresentado que as lesões normalmente não desaparecem 

totalmente e que há necessidade de serem removidas mecanicamente por abrasão, 

mascaramento através infiltração de resina de baixa viscosidade, clareamento dental ou 

tratadas com procedimentos restauradores invasivos (TAMBELELLI., 2013; MEHTA et 

al., 2013). 

A técnica microabrasiva consiste em um procedimento odontológico que possui 

eficiência comprovada na remoção de manchas brancas superficiais como as de cárie, 

fluorose e irregularidades no esmalte dental. É um procedimento de fácil realização, na 

qual o paciente não necessita ser submetido a anestesia, causando assim menos apreensão 

por parte dele e melhor adesão ao tratamento proposto (SUNDFELD et al., 2010; 

SANTANNA et al.,2016). 

Entretanto, apesar da microabrasão ser considerada uma técnica menos invasiva 

na reabilitação estética a mesma deve ser realizada com cuidado e atenção pelo cirurgião 

dentista, pois não deve ser removida estrutura dental em excesso ou de maneira 

desnecessária, sempre estando atento a indicação, pois a microabrasão não é indicada nem 

eficiente em lesões cariosas cavitadas (COLOMBO et al.,2020). 

O novo método minimamente invasivo utilizado para tratar lesões não cavitadas 

consideradas “manchas brancas” trouxe uma nova funcionalidade, que permite ao 

paciente uma simples realização do tratamento por parte do profissional odontólogo, pois 
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além de apresentar excelente custo benefício, pode ser considerado um tratamento indolor 

e traz uma maior facilidade na execução realizada pelo cirurgião dentista. Após o correto 

diagnóstico será realizada a escolha do tratamento mais adequado ao paciente, buscando 

sempre meios mais conservadores e minimamente invasivos (OLIVEIRA et al., 2015). 

 

REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 LESÃO DE MANCHA BRANCA 

A coroa dental é recoberta por um tecido de origem ectodérmica nomeado de 

esmalte dentário. Este possui um elevado grau de mineralização, pois tem em sua 

composição grande número de sais minerais. O tecido, contudo, se difere dos demais 

encontrados no corpo humano pois o mesmo depois de formado é impassível de sofrer 

remodelação (CORREIO et al.,2018; LIMA et al.,2016). 

A formação do esmalte dental é subdividida em três estágios: o primeiro consiste 

no estágio de formação da matriz: nesta fase são desenvolvidas as proteínas a qual fazem 

parte da amelogênese; o segundo estágio consiste na fase de calcificação: neste momento 

há o deposito de mineral  e a remoção de proteínas originais; o terceiro estagio chamado 

de estágio de maturação: consiste em uma calcificação final do esmalte dentário, porém 

caso ocorra influencia genética ou ambiental durante estes processos de formação, 

poderão ser observados imperfeições no esmalte dental ( CORREIO et al.,2018). 

Existem algumas anomalias que podem ser encontradas na superfície do esmalte 

dental, estas contribuem para o aparecimento de manchas no tecido mineralizado, 

algumas destas anomalias são: amelogênese imperfeita; fluorose dentaria, hipoplasia de 

esmalte e lesões de cárie considerada mancha branca (QUIRINO et al.,2017).  

O processo de desmineralização que causa as lesões de cárie advém de reações 

físico-químicas, entre o esmalte dental e os ácidos produzidos por bactérias, que surgem 

devido à alta ingestão de carboidratos culminante a deficiente higiene oral, que causam 

biofilme bacteriano (RODRIGUES et al.,2020; LIMA et al.,2016). 

É comum observar em pacientes dentes com manchas brancas provenientes de 

lesões de cárie, que causam grande desconforto estético, podendo ser encontrada em sua 

fase ativa ou inativa. Na fase denominada ativa, a lesão se apresenta rugosa e opaca. Já 

na fase inativa é possível observá-la com aspecto brilhante, lisa, mantendo sua aparência 
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esbranquiçada, em alguns casos a mesma pode se apresentar pigmentada devido a 

ingestão de alimentos com presença de corantes (LIMA et al.,2016). 

As lesões cariosas de mancha branca geralmente podem ser observadas em 

regiões de maior acumulo de biofilme, ou seja, região proximal dos dentes, oclusal e 

margem gengival dos dentes. Podemos observar, que no processo de lesão de mancha 

branca ocorre a diminuição do volume de cristais que fazem parte da composição de 

prismas de esmalte, acarretando em um aumento do espaço intercristalino. Com o auxílio 

de uma seringa tríplice, fazendo uso de jatos de água e ar podemos avaliar a porosidade 

do esmalte, ou seja, a área que sofreu desmineralização (LIMA et al., 2016). 

Pacientes que fazem uso de aparelhos ortodônticos apresentam com maior 

frequência essas alterações. Normalmente as mesmas, localizam-se ao redor dos 

braquetes, devido ser um local de maior acúmulo de placa bacteriana, advinda da 

dificuldade de higienização associada a uma dieta cariogênica (RODRIGUES.,2020). 

Existe a classificação quanto a lesões cariosas, a mesma é realizada pelo Sistema 

Internacional de Avaliação e Detecção de Caries (ICDAS), e se apresenta da seguinte 

forma: Código 0, não apresenta alteração no esmalte dental após secagem de cinco 

segundos; Código 01, apresenta após secagem de cinco segundos opacidade branca; 

Código 02,  opacidade branca mesmo com a superfície dental molhada; Código 03, 

opacidade branca, quebra do esmalte dental por carie, sem dentina visível; Código 04, 

sombra da dentina sob um esmalte integro; Código 05, esmalte opaco ou descolorido, 

apresentando cavidade com exposição de dentina; acometendo cerca de metade da 

estrutura dental; código 06, cavidade com extensa lesão cariosa, expondo dentina (KUNZ 

et al., 2017). 

Podemos observar também manchas bilaterais possuindo estrias horizontais finas 

e esbranquiçadas, denominada de fluorose. A mesma apresenta também um aumento de 

porosidade, o esmalte dental então sofre uma alteração na intensidade de cor, passando a 

possuir uma coloração branco opaco e amarelo amarronzado, sendo esta coloração 

amarelo-amarronzada advinda de pigmentos extrínsecos presentes na superfície do 

esmalte (GOMES et al.,2017). 

A fluorose consiste em uma alteração ocorrida durante a mineralização do esmalte 

dental, estando diretamente ligada a ingestão acentuada de fluoretos (F), crianças com 

idades entre 15 a 30 meses estão mais susceptíveis a aparecimento de lesões advindas de 



6 

 

fluorose, pois neste período ocorre a fase de maturação do esmalte nos incisivos 

superiores permanentes, sendo também está a idade em que as crianças mais ingerem o 

fluoreto durante a escovação (LIMA-ARSATI et al.,2018). 

Ressalta-se que a prevalência de fluorose é variável, pois depende alguns fatores 

como; ingestão de água fluoretada, quantidade de flúor presente na água, escovação com 

creme dental fluoretado e quantidade que é ingerido pela criança, todos estes fatores 

inferem no grau que a fluorose se apresentara na dentição (MOURA et al.,2016). 

A localização das manchas é difusa, e podendo estar presentes em qualquer parte 

do dente em que haja maior densidade mineral, ou seja, região do terço médio, incisal e 

cúspides de dentes como, molares, pré molares e incisivos (LIMA et al.,2016). 

Existem vários métodos para o tratamento destas manchas indesejáveis, dentre 

eles podemos citar, uso de fluoretos que paralisam a evolução da mancha branca evitando 

que se torne uma lesão cavitada. Podemos realizar o tratamento de microabrasão com 

ácidos de escolha do profissional habilitado, como também, realizar procedimentos 

restauradores (RODRIGUES et al., 2020; KUNZ et al.,2017; QUIRINO et al.,2016). 

Para realizar o diagnostico diferencial entre as anomalias que podem ser 

encontradas na superfície do esmalte dental, o profissional deve ter conhecimento sobre 

fatores causais de casa anomalia, realizar uma anamnese detalhada seguida de exame 

clinico eficaz e fazer o uso de ferramentas como radiografias Inter proximais, boa 

inspeção visual com iluminação eficiente, e também pode-se utilizar o sistema de 

fluorescência a laser, assim obterá um resultado preciso para elaboração do tratamento 

(LIMA et al.,2016). 

        Como forma de tratamento para fluorose e também lesão de mancha branca 

pode-se lançar mão de técnicas invasivas, como, restauração com preparo feito por brocas 

e posterior restauração em resina composta, sendo indicado preferencialmente em casos 

considerados graves (QUIRINO et al.,2017). 

Contudo em casos leves deve se optar por métodos minimamente invasivos, que 

consistem em clareamento dental, microabrasão ou utilização de infiltrante resino, estes 

métodos permitem menor desgaste e preservação da estrutura dental (GOMES et 

al.,2017). 

Outro método minimamente invasivo para o tratamento de lesão de mancha 

branca e fluorose, consiste em microabrasão dental, a técnica é realizada com a junção de 
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ácido e um abrasivo, sendo aplicados sobre a superfície vestibular do dente com auxílio 

de taça de borracha acoplada a baixa rotação, são realizados movimentos repetitivos 

durante um minuto sendo realizados de 10 a 15 vezes, o número de sessões é variável, 

sendo realizadas no mínimo quatro sessões, uma a cada semana, para um resultado 

satisfatório o paciente deve se mostrar colaborativo, mudando sua rotina para obtenção 

de hábitos saudáveis (COLOMBO et al.,2020). 

FLUOROSE 

Outra anomalia que pode ser observada sobre o esmalte dental é conhecida como 

fluorose. É classificada como uma reação adversa do uso exacerbado de fluoretos no 

organismo humano durante a odontogênese. A intensidade na qual ela se apresenta é dada 

de acordo com a quantidade de flúor ingerida pelo paciente que reflete nos ameloblastos 

formando um esmalte poroso (matriz defeituosa) e hipomineralizado (calcificação 

inadequada). Pode ser clinicamente notada como finas linhas brancas até o recobrimento 

de todo o elemento dental (VIEGAS et al., 2011). 

A fluorose é diagnosticada na fase de erupção dentaria, está possui lesões 

permanentes e relacionadas diretamente com a alta ingestão de flúor neste período. 

Influenciando diretamente no bem-estar do paciente uma vez que acomete principalmente 

dentes anteriores e isso tem impacto negativo para o paciente, pois gera incômodo ao 

sorrir, prejudicando a qualidade de vida do mesmo. Com todo desconforto que essa 

patologia traz, muitos ainda não buscam tratamento devido há falta de informação sobre 

os procedimentos que são resolutivos a está condição (HERMES.,2013). 

A mesma é classificada como uma reação adversa do uso exacerbado de flúor no 

organismo humano durante a odontogênese e a intensidade na qual ela se apresenta é dada 

de acordo com a quantidade de flúor ingerida pelo paciente. Podendo ser clinicamente 

notada como finas linhas brancas até o recobrimento de todo o elemento dental (VIEGAS 

et al; 2011). 

Deve ser levado em consideração que o uso do flúor é de suma importância na 

prevenção da carie, e deve sim ser utilizado, porém apenas o recomendado para que não 

se torne um problema (CASTRO, MENDES., 2014). 

Para um correto diagnóstico, além da comprovação de alta concentração de flúor 

é necessário que ao realizar o exame clínico observe como são as lesões, se os elementos 

dentários são resistentes a cárie e se as alterações são brancas, opacas e sem brilho, ou 
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com pigmentações amarela ou marrom-escuro, com fossas profundas ou irregularidades 

e devem ser em direções bilaterais e simetricamente distribuídas (NEVILLE et al., 2016). 

Existem fatores que colaboram para a agravação do quadro de fluorose, como por 

exemplo, o flúor presente na água potável de abastecimento populacional, que por sua 

vez, quando ingerido em grande quantidade é fator de predisposição da fluorose o que 

acontece principalmente em regiões de clima quente, onde o consumo de água é elevado. 

Há também alguns alimentos e bebidas com grande índice de flúor como o chá preto e 

leite infantil em pó (na fase de amamentação) ainda mais quando preparado com água 

fluoretada. Suplementos e vitaminas ingeridos durante os cinco primeiros anos de vida 

também podem influenciar na fluorose, assim como a escovação com dentifrício 

fluoretado deve ser supervisionada por um responsável para que a criança não o degluta, 

principalmente no período de erupção dos dentes decíduos e permanentes (HERMES., 

2013). 

Pacientes acometidos por esta patologia relatam incomodo e desconforto ao sorrir, 

o que reduz a qualidade de vida do mesmo principalmente durante a adolescência, 

levando em consideração que nesta fase a preocupação com a estética é relativamente alta 

(VIEGAS., 2011). 

Para determinar a profundidade da lesão foi realizado o Índice de Dean de 1942, 

que classifica a mesma em seis intensidades de acordo com os aspectos que são 

apresentados pelas lesões indo de (normal 0) até (severo 6) (RIBEIRO, GOMES., 2018). 

Normal (0): esmalte superficial liso, brilhante e geralmente de cor branca bege 

pálida. Questionável (1): o esmalte apresenta leves aberrações na translucidez de esmalte 

normal, que podem variar desde pequenos traços esbranquiçados até manchas ocasionais. 

Muito leve (2): áreas pequenas e opacas de cor branca, porosas dispersas irregularmente 

sobre o dente, mas envolvendo menos de 25% da superfície dentária vestibular. Leve (3): 

a opacidade branca do esmalte é mais extensa do que para o código 2, mas recobre menos 

de 50% da superfície dentária. Moderado (4): a superfície de esmalte dos dentes 

apresenta um desgaste acentuado e manchas marrons frequentemente alterando a 

anatomia do dente. Severo (5): a superfície do esmalte está muito afetada, e a hipoplasia 

é tão acentuada que o formato geral do dente pode ser afetado. Existem áreas com fóssulas 

ou desgastes, e as manchas marrons estão espalhadas por toda parte; os dentes 
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frequentemente apresentam uma aparência de corrosão (RIBEIRO, GOMES.,2018, 

pg.02). 

A fim de aperfeiçoar, modificar e ampliar os conceitos estabelecidos por Dean, 

Thylstrup e Fejerskov, em 1978 desenvolveram o Índice TF que abrangia todas as formas 

da condição em suas manifestações clinicas, descartando os fatores intrínsecos da mesma 

em 10 classes, indo de Índice TF 0 a Índice TF 9 (MONDELLI, SOUZA JR, 

CARVALHO., 2001). 

TF grau 0: A translucidez normal do esmalte lustroso branco 

cremoso permanece após a limpeza e secagem da superfície. TF 

grau 1: São vistas linhas brancas opacas finas cruzando a 

superfície do dente, sendo encontradas em todas as partes da 

superfície. As linhas correspondem à posição da pericamada. Em 

alguns casos, pode ser vistas pequena “cobertura de neve” nas 

pontas das cúspides e incisais. TF grau 2: As linhas brancas 

opacas são mais pronunciadas e frequentemente se fundem para 

formar pequenas áreas nebulosas espalhadas por toda a superfície. 

A “cobertura de neve” nas bordas incisais e pontas das cúspides 

é comum. TF grau 3:  Ocorre a fusão das linhas brancas e as 

áreas nebulosas de opacidade se espalham por muitas partes da 

superfície. Entre as áreas nebulosas também podem ser vistas 

linhas brancas. TF grau 4: Toda superfície exibe uma opacidade 

marcante ou branca calcária. Partes da superfície expostas ao 

atrito ou desgastem podem aparecer menos afetadas. TF grau 5: 

Toda superfície é opaca e existem depressões redondas (perda 

focal do esmalte externo) com menos de 2 mm de diâmetro. TF 

grau 6: As pequenas depressões podem frequentemente ser vistas 

se fundido no esmalte opaco para formar faixas com menos de 2 

mm de altura vertical. Neste grau, estão incluídas também as 

superfícies em que a borda cuspídea do esmalte vestibular foi 

lascada e a dimensão vertical do dano resultante é menor do que 

2 mm. TF grau 7: Há perda do esmalte externo em áreas 

irregulares e menos do que a metade da superfície está bastante 
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envolvida. O esmalte intacto restante é opaco. TF grau 8: A 

perda do esmalte externo envolve mais da metade da superfície 

do esmalte. O esmalte intacto restante é opaco. TF grau 9: A 

perda da principal parte do esmalte externo resulta em mudanças 

na forma anatômica da superfície do dente. Um halo cervical de 

esmalte é geralmente notado. (MONDELLI, SOUZA JR, 

CARVALHO., 2001, pg.23-25). 

Uma maneira que se pode utilizar como forma de tratamento consiste em 

microabrasão dental, o qual é um método minimamente invasivo (HERMES., 2013). O 

conhecimento das técnicas de microabrasão para resolução clínica de manchas, que neste 

caso se tratará da fluorose se faz necessário. Está patologia gera desconforto, mas tem 

tratamento, o procedimento se torna altamente recomendado por ser benéfico em vários 

sentidos para o indivíduo, sendo indicado em muitos casos e vem mostrando sua eficácia. 

Nos dentes que são submetidos ao procedimento, mostram ter um efeito duradouro e com 

aspecto semelhante ao natural. O que proporciona incômodo ao paciente é a falta de 

pigmentação das áreas afetadas no dente, que por sua vez com um desgaste minimamente 

invasivo do esmalte consegue-se um efeito positivo na cavidade oral do mesmo 

(VIEGAS., 2011). 

MICROABRASÃO 

Diante de uma Odontologia mais conservadora, para solucionar os problemas 

estéticos causados pelo manchamento dental, atualmente técnicas minimamente invasivas 

estão sendo utilizadas para o tratamento, como por exemplo, a microabrasão dental 

(HERMES, RENNER., 2013).  

Saber identificar e classificar lesões de mancha branca provenientes de lesão 

cariosa e fluorose de outras deficiências do esmalte exige do Cirurgião Dentista um 

exame clínico criterioso e uma anamnese detalhada, para obter maior número de 

informações necessárias a respeito da história clínica e origem do defeito. Ao realizar o 

diagnóstico precocemente permite que o cirurgião dentista opte por um tratamento não 

invasivo e adequado para a remineralização das lesões ativas (HAYWOOD et al., 2001).  

Clinicamente é muito difícil prever a profundidade das lesões, porem quanto mais 

opaca e profunda mais difícil é sua remoção com a técnica de microabrasão. Respiradores 

bucais ou pacientes que não possuem selamento labial não umedecem os dentes anteriores 
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nem durante o dia nem durante a noite e essa desidratação do esmalte colabora para o 

reaparecimento dessas calcificações. Nestes casos não é recomendado este tipo de 

tratamento pelo grande índice de insucesso, assim também como nos casos de lesão 

cariosa ativa, aguda ou crônica, pigmentações externas, percolação marginal, 

escurecimento após tratamento endodôntico, manchas derivadas de tetraciclina, 

calcificações distróficas da polpa, amelogênese e dentinogênese imperfeita, hipoplasia do 

esmalte e também hipoplasia combinada com hipocalcificação do esmalte. Estas causas 

possuem contraindicação para o tratamento de microabrasão por isso é necessário que 

conheça essas condições, a fim de evitar desgaste desnecessário na mancha branca 

(MONDELLI, SOUZA JR, CARVALHO., 2001). 

As vantagens desse procedimento são inúmeras como, por exemplo, a 

reconstrução do sorriso com resultados permanentes, mínima perda de tecido dentário, 

fácil execução, possuir baixo custo, proporcionar ao esmalte afetado um aspecto clínico 

saudável e esteticamente agradável com resultados imediatos (SOETHE et al., 2011).  

Tem como desvantagem a sensibilidade trans e pós-operatória, na região cervical 

do elemento dentário devido à redução da espessura de esmalte. Essa limitação pode ser 

resolvida utilizando aplicação de agentes dessensibilizantes após o polimento da 

superfície exposta à microabrasão (OLIVEIRA et al., 2015).  

Este tratamento não gera agressão a polpa ou tecidos periodontais. É um 

procedimento realizado em um tempo relativamente curto, podendo ser feito em conjunto 

com outros procedimentos como clareamento, remineralização e restaurações, o que 

garante ainda mais a sua ação. Se obtiver insucesso do tratamento a utilização de material 

restaurador pode ser feito na mesma consulta, com novo condicionamento prévio 

(MONDELLI, SOUZA JR, CARVALHO., 2001). 

Os agentes erosivos mais utilizados na microabrasão são o ácido clorídrico e ácido 

fosfórico, ambos em conjunto com um material abrasivo, podendo ser a pedra pomes ou 

o carbeto de silício para realização desta técnica (RIBEIRO, GOMES., 2014).   

O ácido clorídrico pode ser utilizado em várias porcentagens, em sua constituição 

podemos encontrar ácido clorídrico 10%, água destilada, sílica pirolítica como agente 

abrasivo e dióxido de silicone. Esse agente abrasivo possui partículas menores e mais 

resistentes o que incorpora sua atividade abrasiva. Na utilização desse produto o 

recomendado é que utilize uma taça de borracha montada em peça de baixa rotação e 
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friccione durante 20 segundos na superfície dentaria, lave abundantemente e finalize 

adequadamente o procedimento, com utilização de flúor se necessário (RIBEIRO, 

GOMES., 2014).             

A técnica que se utiliza o ácido clorídrico 18% não é muito aceitável pelos 

profissionais e pacientes pois, sua concentração possui um poder de extrema erosão em 

esmalte, é altamente prejudicial aos tecidos moles podendo resultar em queimaduras, 

possui necessidade de ser manipulado em farmácia específica. Dada a informação o 

profissional fica responsável pela avaliação do caso e realização da técnica mais adequada 

(HERMES, RENNER, 2013).  Por este motivo não se utiliza mais nesta concentração 

podendo ser trocado pelo ácido fosfórico a 37% mais pedra pomes ou outros materiais 

existentes no mercado odontológico (MONDELLI, SOUZA JR, CARVALHO., 2001).  

        O ácido fosfórico a 37%, por se tratar de um ácido menos tóxico, tem sido o 

mais indicado e escolhido para esses casos, pois ele promove desgastes menos invasivos 

do esmalte e possui custo acessível, além de ser encontrado em todos os consultórios 

odontológicos. A pasta de ácido fosfórico a 37% com pedra pomes na mesma quantidade 

vem sendo difundida pelo campo odontológico, o gel é de fácil uso e mais seguro em 

relação ao que contem ácido clorídrico a 18% por ser menos erosivo, portanto, menos 

agressivo para o paciente e profissionais, diminuindo acidentes (SANTANNA et 

al.,2016). 

O composto é manejado sobre a mancha com uma camada de 1,0 mm de espessura 

por 10 segundos com uma ponta abrasiva montada em peça de baixa rotação, dado este 

tempo recomenda-se lavar durante 20 segundos, ou até que fique bem limpo, para a 

neutralização da pasta a cada aplicação, esta ação pode ser repetida no máximo de 10 a 

12 vezes, sempre observando o desgaste do esmalte dentário pela incisal com a ajuda de 

um espelho clínico. O polimento do esmalte é feito com discos de feltro e pasta para 

polimento (RIBEIRO, GOMES., 2014). Para finalização é recomendado o uso tópico de 

flúor fosfato acidulado a 1,23% ou verniz fluoretado em casos provenientes de cáries 

inativas (MONDELLI, SOUZA JR, CARVALHO., 2001). 

O composto do ácido fosfórico requer mais repetições por ser mais brando que o 

do ácido clorídrico, apesar de ser eficiente não é abrasivo na mesma velocidade, o 

desgaste é determinado de acordo com o número de aplicações, pressão empregada, 

duração e concentração do ácido da substância (CATELAN et al., 2012).  



13 

 

Dessa maneira, o método ideal para o procedimento microabrasivo seria ter as 

seguintes características: o ácido conter uma baixa concentração e oferecer uma aplicação 

eficaz e eficiente, o agente abrasivo ter o poder de rigidez com a capacidade de 

microabrasionar o elemento dentário como também, possuir partículas bem pequenas 

com a função de polimento sem tornar visível as ranhuras (HERMES, RENNER, 2013). 

 Ao realizar a técnica com ácido fosfórico apenas 50 a 200 micrômetros são 

removidos por meio da fricção de borrachas, permanecendo uma camada suficiente de 

esmalte não influenciando na estética e função dos pacientes (BOSQUIROLI et al.,2006). 

Cabe lembrar, que medidas de segurança antes do procedimento são de suma 

importância e devem ser seguidas: como a proteção dos tecidos moles para evitar 

queimaduras e a preservação dos olhos do paciente/ auxiliar e cirurgião dentista com 

óculos de proteção (RIBEIRO, GOMES., 2014). 

Antes de aplicar o produto deve ser feito o isolamento absoluto com a prévia 

utilização de pasta de bicabornato ou vaselina, a fim de proteger a mucosa e os tecidos de 

sustentação do elemento dentário. Depois de realizar o isolamento é feito o selamento 

cervical com vaselina, o material é destinado à porção externa do dente nas regiões de 

mancha branca, com cautela utiliza-se o contra ângulo em baixa rotação durante alguns 

segundos que será determinado de acordo com a recomendação de cada material. Logo 

depois é lavado com jato de água e então seco. O procedimento pode ser repetido caso 

haja necessidade, até a quantidade de vezes permitida por cada produto (SOETHE et al., 

2011). Após o término da microabrasão é feito o polimento do elemento dental e aplicação 

tópica de flúor, a visualização deve ser feita ainda com o dente úmido, pois quando seco 

as manchas se tornam mais visíveis (GOMES et al., 2016). 

Este tratamento pode ser realizado em conjunto com outro procedimento bem 

conhecido no campo odontológico que é o clareamento dental, essa junção proporciona 

eficácia na remoção de manchas residuais restabelecendo harmonia do sorriso 

(OLIVEIRA et al., 2015). Pois após a finalização do tratamento com ácido fosfórico a 37 

% e pedra pomes a camada superficial de esmalte transparece mais a cor da dentina, o 

que faz com que a coloração dos dentes fique amarelada (NETO et al.,2017). 

Normalmente os pacientes além de relatarem ter os dentes mais amarelados, 

comprem ressaltar que os elementos ficam mais opacos e rugosos devido a aplicação do 

ácido fosfórico. Para melhorar esse desconforto é necessário realizar um polimento 
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posteriormente o procedimento. Vale lembrar, que o efeito remineralizador da saliva ao 

passar do tempo, minimiza o aumento da rugosidade da superfície do esmalte devido da 

ação química do ácido presente no composto (RAMOS et al., 2006). 

De maneira geral, dependendo do estágio da lesão de mancha branca por cárie o 

procedimento por si só não será capaz de remover a mancha inteiramente, sendo 

necessário lançar mão de restaurações superficial em resina composta para atingir um 

resultado satisfatório (OLIVEIRA et al.,2015). Atualmente com o avanço da tecnologia, 

foram criados os sistemas adesivos e das resinas compostas proporcionado a realizações 

de procedimentos restauradores minimamente invasivos com resultados excelentes 

(ARANHA et al., 2003). 

Outras técnicas também tem sido desenvolvidas como a remoção por meio de ação 

mecânica utilizando pontas diamantadas, posteriormente a realização de restauração com 

resina composta dos elementos afetados. Esse procedimento não foi muito aceitável pelos 

profissionais e pacientes por ser uma operação invasiva (OLIVEIRA et al.,2015). 

Sempre tendo cuidado com a quantidade de esmalte desgastada, principalmente 

nos incisivos inferiores e em caries inativas na região cervical, uma vez que nestas regiões 

o esmalte e bem fino podendo expor a dentina, aumentando a possibilidade de 

sensibilidade (MONDELLI, SOUZA JR, CARVALH., 2001). 

 

METODOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA  

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica minuciosa, ou seja, 

detalhada, qualitativa na qual estuda o comportamento humano e de natureza básica, 

sendo essa especifica que busca gerar conhecimento com base no avanço científico feita 

em um estudo transversal no qual resulta da observação e não da interação com o público 

sobre o tema abordado. Para realização deste trabalho, foram selecionados artigos nas 

bases de dados de pesquisa eletrônicos, GOOGLE ACADEMICO, DSV, PUBMED e 

SCIELO. A seleção dos artigos foi de acordo com a proximidade temática mediante a 

leitura exploratória de seus resumos, utilizando como critérios de inclusão: artigos 

publicados em revistas nos últimos 5 anos em linguagens portuguesa utilizando palavras 

chave em português, como por exemplo, “mancha branca em esmalte”, 

“desmineralização” e “mancha superficial”,” microabrasão” e “fluorose”. Foram 

excluídos artigos que não referiam diretamente à técnica de microabrasão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS\ CONCLUSÕES 

O esmalte dental é uma estrutura vastamente mineralizada e rígida, contudo pode 

ser afetado por diversas anomalias, as quais prejudicam sua estética gerando incomodo 

ao paciente (LIMA et al., 2016). 

     Lesões denominadas mancha branca pode surgir devido inúmeros fatores, 

dentre eles podem-se destacar, fluorose, cárie em estágio inicial e o uso de aparelhos 

ortodônticos culminado a má higiene oral (OLIVEIRA et al., 2015). 

Lesões de mancha branca advindas de cárie surgem em locais com alto acúmulo 

de placa bacteriana, apresentando-se em forma ativa com aspecto rugosa e opaca ou 

inativa com aspecto brilhante e lisa (LIMA et al.,2016). 

A fluorose se origina da ingestão exacerbada de fluoretos, causando 

manchamentos em forma de estrias esbranquiçadas (VIEGAS et al., 2011). 

O tratamento para estas lesões pode ser empregado por meio da técnica de 

microabrasão a qual consiste na associação do ácido fosfórico 37% e pedra pomes 

(SANTANNA et al., 2016). 

         O cirurgião dentista inicialmente deve saber distinguir estas manchas por 

meio do exame intra oral, anamnese, bem como exames auxiliares e radiográficos, 

sabendo avaliar seus fatores etiológicos (LIMA et al., 2016). 

Como alternativa minimamente invasiva para tratamento de lesões de mancha 

branca podemos eleger a microabrasão dental, a qual possibilita um tratamento 

atraumático ao paciente, tendo assim melhor aceitação e consequentemente resultados 

mais satisfatórios, esta técnica apresenta diversas vantagens tais como,  mínima perda de 

tecido dentário, possuir baixo custo e fácil execução, como desvantagem podemos 

destacar a sensibilidade na região cervical após a execução da técnica (HERMES, 

RENNER, 2013). 

A mesma deve ser realizada sempre sob isolamento absoluto culminado a lavagem 

abundante entre cada aplicação, evitando que o esmalte se torne extremamente poroso 

(SOETHE et al., 2011).  

Pode-se confirmar o sucesso em relação entre lesões de mancha branca e seu 

tratamento minimamente invasivo com técnica de microabrasão dental, sendo descrita 
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com excelente resultado na minimização destas manchas clinicamente (HERMES., 

2013). 

            Dado o exposto torna-se evidente o incomodo que lesões de mancha 

branca acarretam na autoestima e bem estar do paciente consigo mesmo e perante a 

sociedade. Ressalta-se que estas lesões advêm de múltiplos fatores e todos estão sujeitos 

a desenvolve-las, seja pela ingestão exacerbada de fluoretos ou mesmo pela má higiene 

oral. 

 Contudo, a microabrasão dental se mostra como uma alternativa viável para o 

tratamento destas anomalias de maneira minimamente invasiva e confortável ao paciente, 

sendo sempre conciliada aos cuidados bucais indicados pelo cirurgião dentista. Cabe 

ressaltar a necessidade de estudos sobre o efeito enfraquecedor do ácido fosfórico sobre 

o esmalte dental. 
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APÊNDICE  A  – Ficha de avaliação TCC – não apresentado para banca 

 

TÍTULO DO TRABALHO: MICROABRASÃO NO TRATAMENTO DE LESÃO DE 

MANCHA BRANCA. 

 

ALUNO(S):  

Carolina Schulz; 

Maheda Knack Peters; 

Ramiro Soares Moreira; 

 

ORIENTADOR:  Thekeane Pianissoli 

Verificação de Plágio. 

(      ) Foi constatado nesta obra 
plágio.  
(      ) Plágio parcial (______%). 
(  x  ) Não foi constatado plágio nesta 
obra.  

Observação: Caso constatado plágio total 
ou parcial da obra avaliada, o aluno 
receberá automaticamente a nota 0,0, 
sendo descartada a avaliação dos critérios 
seguintes. 

 
Critério 1: Trabalho escrito  

Itens avaliados  
Pontuação 

Máxima 

Pontuação 
Obtida 
Orientador 

Introdução: Apresenta e contextualiza o tema, a 
justificativa apresenta a relevância do trabalho para a 
área do curso; apresenta os objetivos (geral e 
específicos) que foram traçados para desenvolver o 
TCC; 

0,5  0,5 

Referencial teórico: Apresenta os elementos teóricos 
de base da área do conhecimento investigada, bem 
como a definição dos termos, conceitos e revisão 
teórica suficiente e pertinente ao referido campo do 
TCC. 

2,0  4,0 

Resultados Apresenta de forma clara os resultados, 
atendendo aos anseios do estudo, descrito nos 
objetivos e analisando de forma adequada. NO CASO 
DE REVISÃO DE LITERATURA, ESTE VALOR 
SERÁ SOMADO AO DE REFERENCIAL TEÓRICO. 

2,0  - 

Metodologia escrita de forma clara e objetiva, dos 
procedimentos metodológicos utilizados, coerentes 
com os objetivos do trabalho 

1,5  1,5 
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Conclusões e Referências: Apresenta síntese do que 
foi realizado, de modo a expressar de forma concisa o 
que  TCC, a sua contribuição pessoal para o tema, 
além de relacionar trabalhos futuros. A digitação é 
apresentada dentro das normas ABNT. 

1,0  0,7 

Uso correto e adequado da língua portuguesa: O 
texto está escrito com linguagem acadêmica, na 3ª 
pessoa, coeso e coerente, sem erros de ortografia e 
concordância, na norma culta. As citações (diretas 
e/ou indiretas) estão com formatação adequada, com 
as devidas referências aos autores, conforme ABNT. 

1,0  0,8 

Contribuição teórica ou teórico-prática do trabalho 
para a área de conhecimento com no mínimo 10 
referências, sendo 5 referências atualizadas (últimos 
5 anos), diante do tema proposto para o estudo. 

1,0 

 1,0 

A formatação está adequada ao proposto, com todos 
os elementos do artigo: Resumo, Introdução, 
Desenvolvimento (Referencial Teórico, Metodologia, 
Resultados) ou (Referencial Teórico – revisão da 
literatura), Conclusão e Referencias 

1,0 

 0,8 

Total* Critério 1   10,0*  9,3 

 
 
 

Considerando a avaliação dos critérios e itens acima, este trabalho foi: 

(  x  ) aprovado (    ) reprovado 

 

NOTA FINAL: 9,3 

 
Nova Venécia/ES, 24 de Novembro de 2021. 

 

 

Assinatura do Orientador 
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APÊNDICE  B – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

CURSO: Odontologia 

 

TÍTULO DO TRABALHO:  

MICROABRASÃO NO TRATAMENTO DE LESÃO DE MANCHA BRANCA. 

 

ALUNO(S): Carolina Schulz; Maheda Knack Peters; Ramiro Soares Moreira; 

ORIENTADOR: Thekeane Pianissoli 

 

Data Atividades realizadas Atividades a serem desenvolvidas Assinatura DOS 

ALUNOS 

13/09/21 Revisão do Projeto 

realizado no semestre 

2021/1. 

 

Revisão do Referencial Teórico. Verificação 

e Inclusão  de no mínimo 10 referências, 

sendo 5 referências atualizadas (últimos 5 

anos), diante do tema proposto para o estudo   

ENCONTRO ONLINE 

VIA TEAMS  

27/09/21 Correção e ajustes do 

referencial teórico. 

Desenvolvimento da Metodologia e Método 

da Pesquisa. Atualização dos procedimentos 

metodológicos utilizados; Coerência com os 

objetivos do trabalho; 

ENCONTRO ONLINE 

VIA TEAMS 

05/10/21 Verificação da 

metodologia e métodos 

da pesquisa; 

Construção das considerações finais e 

conclusão do trabalho de conclusão de 

curso; 

ENCONTRO ONLINE 

VIA TEAMS 

19/10/21 Correção das 

Considerações Finais e 

da Conclusão; 

Desenvolvimento da Introdução e Resumo; ENCONTRO ONLINE 

VIA TEAMS 

09/11/21 Correção da Introdução 

e Resumo; 

Verificação e formatação das normas 

Técnicas; 

ENCONTRO ONLINE 

VIA TEAMS 

Encontros programados para o 

semestre: 05 

Total de Presenças: 05 

Total de Ausências: - 

 

Assinatura do ORIENTADOR:  
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APÊNDICE  C  – DECLARAÇÃO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO 

Eu, Thekeane Pianissoli, professora do CURSO DE ODONTOLOGIA, sirvo-

me da presente para DECLARAR, para todos os fins que sou o orientador(a) 

do TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COM TÍTULO: 

MICROABRASÃO NO TRATAMENTO DE LESÃO DE MANCHA BRANCA. 

 

DOS ALUNO(S):  

Nome do aluno Assinatura do aluno 

Carolina Schulz ENCONTRO ONLINE VIA TEAMS 

Maheda Knack Peters ENCONTRO ONLINE VIA TEAMS 

Ramiro Soares Moreira  ENCONTRO ONLINE VIA TEAMS 

 

Os alunos acima relacionados se responsabilizam em elaborar o TCC, 

respeitando os princípios da moral e da ética e a não violação de qualquer direito 

de propriedade intelectual sob pena de responder civil, criminal, ética e 

profissionalmente pelos seus atos. 

 

Data: 24/11/2021 

 

Assinatura do professor 


