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Objetivo: Observar a micromorfologia do esmalte de dentes 

decíduos com lesão de mancha branca de cárie inativa, após 

aplicação de dois diferentes compostos indicados para a 

técnica da microabrasão. Método: Foram selecionados 30 

molares decíduos que apresentavam lesões de manchas 

brancas de cárie inativa nas faces proximais, divididos 

aleatoriamente em três grupos. G1 (n=10): grupo controle, sem 

tratamento. G2 (n=10): aplicação do composto de gel de ácido 

fosfórico a 35% e pedra-pomes extrafina (1:1), sobre a 

superfície do esmalte dentário manchado. G3 (n=10): aplicação 

do Opalustre (Ultradent), composto de ácido clorídrico a 6,6% e 

micropartículas de carbureto de silício em pasta solúvel em 

água. A seguir, as amostras foram desidratadas, montadas em 

bases metálicas e cobertas com ouro para observação ao 

microscópio eletrônico de varredura. Resultados: As 

observações das eletromicrografias revelaram que as 

amostras do G1 apresentaram-se lisas com a presença de 

restos de pedra-pomes. No G2 os espécimes revelaram-se 

rugosos e apresentando áreas de desmineralização dos 

prismas do esmalte. Já no G3, foi observada a formação de 

riscos e ranhuras, além da presença de restos do composto 

abrasivo. Conclusão: A aplicação de diferentes compostos 

para microabrasão propiciou diferenças na micromorfologia do 

esmalte de dentes decíduos.
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Objective: The aim of this study was to verify the enamel 

micromorphology with non active white spot lesions after the 

application of two different compounds used in microabrasion 

technique. Method: Thirty primary molars with non active white 

spot lesions in approximal surfaces were selected. Samples 

were randomly divided into three groups. G1 (n=10): control, 

untreated.  G2 (n=10): compound (35% phosphoric acid and 

pumice mixed - 1:1) was applied on stain enamel. G3 (n=10): 

compound Opalustre, a slurry containing 6.6% HCl 

(hydrochloric acid) and silicon carbide microparticles was 

applied. After this, all specimens were dehydrated, mounted on 

metal stubs, coated with gold and examined under scanning 

electron microscope (Jeol, JSM - 6100). Results: 

Eletronmicrographs analysis showed that the G1 samples 

(control, without treatment) had a smooth surface with the 

presence of pumice residue. G2 samples (phosphoric acid and 

pumice) presented rugous enamel surface with areas of 

enamel prisms demineralization.  In G3 samples (Opalustre) it 

were observed the formation of scratchs and grooves, beyond 

the presence of compound residue. Conclusion: The 

application of different types of compounds led to the formation 

of different aspects in micromorphology of primary teeth 

enamel.



A expectativa e a ansiedade dos pais em relação 

à estética facial de seus filhos sempre devem ser 

compreendidas pelos odontopediatras, pois a presença 

de dentes manchados ou fraturados observados durante 

a fala ou o sorriso, podem comprometer o 

desenvolvimento psicológico da criança, assim 

prejudicando sua auto-estima e seu convívio social.

O manchamento dos dentes pode ser causado 

por fatores extrínsecos e/ou intrínsecos e sua severidade 

está relacionada à fase de desenvolvimento do germe 

dentário e ao tempo de atuação do agente etiológico. 

Assim, o adequado diagnóstico das manchas torna-se 

importante para a indicação do melhor tratamento 

(MACHADO et al., 2001).

As descolorações intrínsecas, que podem 

envolver esmalte e dentina, são causadas por variadas 

condições, como defeitos congênitos, falhas do 

metabolismo pré-natal, doenças infecciosas, nefropatias 

e intoxicações. Dentre as ocorrências de manchas por 

fatores sistêmicos, as mais comumente relatadas 

referem-se à tetraciclina, fluorose, traumas e iatrogenias, 

cujos tratamentos são complexos, e por vezes, os 

resultados obtidos não agradam aos pacientes e aos pais 

(ARAÚJO et al., 2000; MACHADO et al., 2001).

Fatores externos ao esmalte, como corantes 

naturais ou artificiais, presentes em alimentos e 

medicamentos; bem como as bactérias cromogênicas 

são alguns exemplos de agentes causadores das 

manchas extrínsecas. Geralmente apresentam-se como 

manchas superficiais e, quando comparadas às 

intrínsecas, revelam maior ocorrência (MACHADO et al., 

2001).

A mancha branca de cárie é decorrente do 

processo de desmineralização do esmalte dentário e 

caracteriza-se por alterações ópticas, que são 

produzidas por modificações na estrutura dos cristais de 

hidroxiapatita, devido à perda mineral (NEWBRUN, 

1988). É considerada o primeiro sinal clínico da doença 

cárie e localiza-se inicialmente nos terços cervicais e 

proximais das coroas dos elementos dentários, áreas 

onde geralmente há acúmulo de placa bacteriana e 

higienização inadequada (MAURO et al., 1997).

As manchas brancas de cárie são classificadas 

clinicamente como lesões ativas ou inativas. Quando 

ativas, a superfície do esmalte apresenta-se rugosa e de 

coloração opaca e, se não ocorrer reversão desta 

condição, pode-se observar o rompimento do esmalte 

superficial, evidenciando a progressão da lesão de cárie 

para a cavitação. Porém, se ocorrer deposição de íons 

flúor, cálcio e fosfato, suficiente para remineralizar o 

esmalte e impedir a evolução da doença cárie, uma lesão 

de mancha branca de cárie inativa poderá ser observada 

clinicamente.

Nesse estágio, o esmalte superficial apresenta-

se liso e brilhante, porém como o processo de 

remineralização não reconstrói a estrutura do prisma do 

esmalte na sua forma original, é observada uma 

alteração em sua cor, assim prejudicando a estética do 

elemento dentário (SUNDFELD et al., 1990; MAURO et 

al., 1997).

Na tentativa da recuperação da estética, alguns 

procedimentos conservadores e concordantes com as 

atuais expectativas da Odontologia são sugeridos para a 

remoção dessas manchas, como técnicas de 

clareamento (auxiliadas ou não por substâncias ácidas) 

ou a microabrasão (MATOS et al., 1998).

O procedimento da microabrasão consiste no 

desgaste superficial do esmalte dentário por meio da 

ação conjunta de um composto de pH ácido associado a 

partículas abrasivas. Esse método apresenta fácil 

aplicação e devido à mínima perda de esmalte resultante 

pode ser considerado um procedimento conservador 

(ELKHAZINDAR e WELBURY, 2000).

Considerando que o objetivo da técnica da 

microabrasão consiste na recuperação da estética por 

meio de um mínimo desgaste superficial do esmalte; que 

o dente decíduo difere, na sua composição química, do 

dente permanente, o que implica, muitas vezes, em 

insucesso de técnicas tão bem empregadas no adulto; e 

que estudos sobre os efeitos desta técnica sobre o 

esmalte decíduo são escassos na literatura, encontrou-

se justificativa para a realização de um estudo que avalie 

a micromorfologia do esmalte decíduo após o emprego 

da técnica da microabrasão.

Assim, o objetivo deste estudo in vitro foi de 

observar, ao microscópio eletrônico de varredura, a 

micromorfologia do esmalte de molares decíduos com 

lesão de mancha branca de cárie inativa, após a 

aplicação de dois diferentes compostos indicados para a 

técnica da microabrasão.

Após a obtenção da aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de São 

José dos Campos, Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” (protocolo nº 014/2002-PH/CEP), as 

amostras foram selecionadas e constituiu-se de trinta 

molares decíduos, obtidos no arquivo de dentes 

decíduos da Disciplina de Odontopediatria da Faculdade 

de Odontologia de São José dos Campos, Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 

armazenados em solução salina e timol a 0,1% até o 

início do experimento, a fim de prevenir a desidratação e 

contaminação da amostra (DONLY et al., 1995). As 
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unidades experimentais selecionadas apresentavam, no 

terço médio de suas faces proximais, lesão de mancha 

branca de cárie inativa, constatada por meio de exame 

visual sob iluminação direta e exame táctil com sonda 

exploradora de ponta romba.

Após a limpeza coronária com pasta de pedra-

pomes e água, auxiliada por taça de borracha nas 

superfícies lisas e escova de Robinson na superfície 

oclusal, montada em peça de mão em baixa velocidade, 

os espécimes foram lavados, secados, e então divididos, 

aleatoriamente, em três grupos para que fossem 

estabelecidos os tratamentos, como se segue:

Grupo 1 (n=10): grupo controle, sem tratamento.

Grupo 2 (n=10): aplicação do material composto por 

gel de ácido fosfórico a 35% (Etchant - 3M) e pedra-

pomes de granulometria extrafina (Pedra-pomes - 

SSWhite), na proporção de 1:1, segundo a metodologia 

proposta por Mondelli et al. (1995). O composto foi 

aplicado por toda a superfície do esmalte dentário 

manchado, utilizando taça de borracha adaptada em 

peça de mão em baixa velocidade durante 10 segundos, 

seguido de lavagem com água por 20 segundos e 

secagem com jatos de ar. Estes procedimentos foram 

repetidos até totalizarem dez aplicações do composto 

em cada unidade experimental pertencente a este grupo. 

Ao término das dez aplicações todos os dentes 

permaneceram imersos por quatro minutos em gel de 

fluoreto de sódio a 2% neutro (Nupro  Dentsply) seguido 

pela remoção do excesso de gel com uma gaze e 

secagem das amostras com jatos de ar.

Grupo 3 (n=10): pasta para microabrasão do esmalte 

Opalustre (Ultradent), composta por ácido clorídrico a 

6,6% e micropartículas de carbureto de silício em uma 

pasta solúvel em água, e acondicionada em seringas 

aplicadoras descartáveis. As lesões de mancha branca 

de cárie inativa do esmalte dentário receberam uma 

camada de aproximadamente 1 mm de espessura da 

pasta e, em seguida, o esmalte foi abrasionado por meio 

de uma taça de borracha modificada, fornecida pelo 

fabricante e adaptada em peça de mão em baixa 

velocidade por 60 segundos, seguido de lavagem com 

água e secagem com jatos de ar. Estes procedimentos 

foram repetidos por mais uma vez em todos os 

espécimes e ao término dos mesmos, procedeu-se a 

aplicação de fluoreto de sódio conforme descrito no 

grupo 2.

A seguir,  todos os espécimes foram 

desidratados em série crescentes de álcoois (70%, 80%, 

90% e absoluto), por 15 minutos em cada, secados em 

papel de filtro, montados em bases metálicas e cobertos 

com ouro, em aparelho Ions Sputter (Balzers SCD-040), 

para serem observados ao microscópio eletrônico de 

varredura (JEOL, JSM-6100), regulado para 10 kV. Após 

a obtenção das eletromicrografias, em aumentos 

padronizados, foi realizada uma observação 

comparativa entre os dois tipos de tratamentos 

realizados e o grupo controle, obtendo-se assim os 

resultados.

As características micromorfológicas dos 

espécimes do grupo controle (G1), nos quais nenhum 

tratamento foi realizado, revelaram o aspecto 

predominantemente liso do esmalte superficial, como 

também a presença de algumas estrias e ranhuras, além 

de numerosas partículas remanescentes de pedra-

pomes proveniente da pasta empregada para limpeza 

coronária, exibindo tamanhos e formatos variados 

(Figura 1).

Nos espécimes do G2, onde a técnica da 

microabrasão foi empregada pelo uso do composto de 

ácido fosfórico e pedra-pomes, foram observadas áreas 

de desmineralização dos prismas do esmalte 

evidenciando formação de nítidos padrões de 

condicionamento do esmalte. Em algumas áreas 

predominava o padrão de condicionamento Tipo 1 

descrito por Silverstone et al. (1975), caracterizado pela 

dissolução preferencial das partes centrais dos prismas; 

em outras se notava a dissolução preferencial da 

periferia dos prismas, ou seja, o padrão Tipo 2 de 

Silverstone et al. (1975), além de depressões e 

elevações relacionadas a uma camada amorfa, 

sugestiva de prismas obliterados pela ação do composto 

abrasivo e restos de esmalte (Figuras 2, 3 e 4).

Figura 1. Eletromicrografia de uma amostra do grupo 
controle, sem tratamento. Observa-se uma superfície de 
esmalte relativamente lisa, com a presença de 
remanescentes de pedra-pomes. (Aumento original de 
1.000X).
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Figura 2. Superfície de esmalte tratada com pasta de ácido 
fosfórico a 35% e pedra-pomes, com sítios do esmalte 
apresentando padrão de condicionamento tipo 1 (*), sítios 
apresentando o padrão tipo 2 (**) e outros com aspecto 
sugestivo de prismas de esmalte obliterados por restos do 
composto abrasivo e de esmalte (seta). (Aumento original 
de 400X).

Figura 3. Em maior aumento, nota-se uma região com 
padrão de condicionamento tipo 1 (*) e outra com os 
prismas de esmalte obliterados por restos do composto 
abrasivo e de esmalte (**). (Aumento original de 2.000X).

Figura 4. Amostra tratada com ácido fosfórico a 35% e 
pedra-pomes evidenciando sítio com prismas de esmalte 
obliterados por restos do composto abrasivo e de esmalte. 
(Aumento original de 2.000X).

Nos espécimes tratados com o composto 

Opalustre (G3) uma das principais características 

notadas foi ausência de formação de um padrão definido 

de dissolução dos prismas do esmalte, ou seja, o padrão 

de abrasão obtido não mostrou semelhança com a 

desmineralização de estruturas prismáticas. 

Apesar da presença de muitos riscos e ranhuras 

dispostos em orientações variadas e por vezes, 

seguindo um padrão mais uniforme; a micromorfologia 

do esmalte superficial mostrou-se próxima as 

características de estrutura normal, exibindo ranhuras e 

estrias provavelmente formadas pelo procedimento de 

abrasão do composto Opalustre. Observou-se também 

a presença constante de restos provenientes do 

composto utilizado, como partículas abrasivas de sílica 

carbide (Figuras 5 e 6).
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Figura 5. Eletromicrografia da superfície de esmalte 
tratada com Opalustre. Pode-se observar a formação de 
estrias e ranhuras, além de restos de partículas abrasivas 
(setas). (Aumento original de 1.000X). 

Figura 6. Superfície do esmalte de amostra tratada com 
Opalustre. Nota-se a presença de inúmeras partículas do 
composto abrasivo e a formação de estrias e ranhuras 
(setas). (Aumento original de 1.000X).



O presente estudo analisou, por meio do 

microscópio eletrônico de varredura, o aspecto 

superficial do esmalte de molares decíduos com lesão de 

mancha branca de cárie inativa, após o tratamento de 

microabrasão, comparando dois diferentes compostos 

indicados para esta técnica, tendo como grupo controle 

espécimes não tratadas.

A técnica da microabrasão consiste na aplicação 

de um composto que combina a ação química de um 

ácido (no presente estudo, fosfórico a 35% ou clorídrico a 

6,6%) e uma ação abrasiva (no presente estudo, a pedra-

pomes ou micropartículas de carbureto de silício).

O procedimento da microabrasão tem sua 

eficácia comprovada como uma técnica alternativa para 

a resolução estética de manchas superficiais. Seus 

possíveis efeitos sobre a superfície do esmalte como um 

desgaste excessivo, interferência na adesão de 

materiais restauradores, ou mesmo no potencial de 

aderência de microrganismos, dentre outros estudos, já 

têm sido descritos. Porém, poucos estudos analisam o 

esmalte de dentes decíduos, substrato no qual 

resultados diferentes poderiam ser encontrados quando 

comparados aos dentes permanentes devido às suas 

características particulares como a maior quantidade de 

matéria orgânica e um menor conteúdo mineral 

prismático, resultando em maior porosidade do esmalte e 

aumentando sua fragilidade (SILNESS et al., 1973).

Amostras do grupo controle (G1), que não 

receberam nenhum tipo de tratamento apresentaram 

uma superfície adamantina relativamente lisa, com a 

presença de algumas estrias e partículas de pedra-

pomes utilizadas na limpeza da superfície do esmalte. As 

observações da formação de estrias e ranhuras 

corroboram com as obtidas por Paixão (1996) e Mendes 

(1999), em esmalte de dentes permanentes.

Nas amostras do grupo 2, tratadas com ácido 

fosfórico a 35% e pedra-pomes, foi observada a 

formação de uma superfície de esmalte, em alguns 

sítios, com características semelhantes àquelas 

descritas por Silverstone et al. (1975), como sendo 

padrão tipo 1, e em outros como sendo padrão tipo 2. O 

surgimento deste aspecto de microporosidades na 

superfície do esmalte é decorrente da ação do ácido 

fosfórico a 35%, que em determinados locais removeu a 

porção central dos prismas de esmalte (padrão tipo 1) e 

em outros removeu preferencialmente a periferia dos 

prismas de esmalte (padrão tipo 2). Em algumas regiões 

notou-se a presença de uma camada amorfa, com 

prismas de esmalte obliterados provavelmente por 

restos do componente abrasivo (pedra-pomes) e de 

esmalte. Todos estes achados também foram descritos 

por Mendes (1999), que conduziu o seu estudo avaliando 

o esmalte de dentes permanentes.

O emprego do composto Opalustre (ácido 

clorídrico a 6,6% e carbureto de silício), grupo 3, resultou 

em um aspecto da superfície do esmalte parcialmente 

diferente daquele observado nas amostras do grupo 2. A 

observação comum das amostras foi a formação de 

ranhuras e estrias formadas, provavelmente, pela 

abrasão do composto. Entretanto, os padrões de 

condicionamento ácido observados nas amostras aonde 

foi empregado o ácido fosfórico a 35% e pedra-pomes 

não foram observados. Allen et al. (2004) avaliando os 

efeitos do uso do composto Opalustre sobre o esmalte 

de dentes permanentes encontraram resultados 

semelhantes. Discordando dos achados do presente 

estudo, Schmidlin et al. (2003) relataram, em dentes 

permanentes, áreas apresentando padrões variados de 

condicionamento ácido. Uma possível explicação para 

esta diferença baseia-se no fato de que no presente 

estudo foram selecionados dentes decíduos que já 

apresentavam manchas brancas de cárie inativa, ou 

seja, que sofreram o processo de remineralização na 

cavidade bucal. Já as amostras selecionadas no estudo 

de Schmidlin et al. (2003) sofreram um processo de 

desmineralização in vitro para o surgimento de manchas 

brancas, sem o processo de remineralização. Assim, 

teoricamente, as amostras selecionadas para o presente 

estudo, pelo próprio processo de remineralização, 

estiveram mais resistentes ao processo de 

desmineralização induzido pelo agente ácido do 

composto Opalustre.

A literatura consultada que avalia o uso de um 

outro composto empregado na técnica da microabrasão 

(Prema Compound), que contém ácido clorídrico a 10% 

e sílica carbide, também é controversa. Neste sentido, 

Mendes (1999) descreveu resultados similares aos 

encontrados no presente estudo, com a superfície do 

esmalte apresentando estrias e ranhuras e ausência de 

padrões de condicionamento ácido. Por outro lado, 

Scheren et al. (1991) e Paixão (1996) observaram a 

formação de padrões de condicionamento ácido na 

superfície do esmalte de dentes permanentes.

Cumpre ressaltar que o aspecto rugoso da 

superfície adamantina observado nas amostras que 

sofreram o processo de microabrasão, seja pelo 

emprego do ácido fosfórico a 35% associado à pedra-

pomes, como pelo uso do Opalustre não devem ser 

observados quando, clinicamente após o emprego da 

microabrasão é realizado o procedimento do polimento. 

Mendes (1999) verificou o efeito do polimento após a 

microabrasão do esmalte. Observou que este 

procedimento propiciou tanto na observação da 

micromorfologia do esmalte ao microscópio eletrônico 

de varredura, como na análise da rugosidade superficial, 

pelo uso do rugosímetro, a formação de uma superfície 

adamantina mais lisa. 

153
Pesq Bras Odontoped Clin Integr, Jo o Pessoa,  v. 6, n. 2, p. 149-154, mai./ago. 2006ã  

RAMOS et al. - Efeito da Microabrasão Sobre Mancha de Cárie Inativa em Dentes Decíduos



Também deve ser considerado o efeito 

remineralizador da saliva presente na cavidade bucal, o 

qual pode, ao longo do tempo, minimizar o aumento da 

rugosidade da superfície do esmalte decorrente da ação 

química do ácido presente no composto (IBSEN e 

NEVILLE, 1974). Outro fator que pode contribuir para o 

processo de remineralização é a aplicação tópica de 

fluoreto de sódio a 2% após o término da microabrasão 

como recomenda Mondelli et al. (1995) na técnica com 

ácido fosfórico e pedra-pomes, e o fabricante (Ultradent) 

para a técnica com Opalustre.

Frente aos resultados obtidos em observações 

ao microscópio eletrônico de varredura, e aos estudos 

prévios levantados na literatura, pode-se dizer que a 

técnica da microabrasão é uma alternativa interessante 

para a remoção de manchas superficiais no esmalte 

(como nos casos de mancha branca de cárie inativa), 

com alterações na micromorfologia do esmalte. Estas, no 

entanto, tendem a serem minimizadas pela aplicação 

tópica de flúor (remineralização do esmalte ácido 

condicionado) e pelo polimento (eliminação das estrias 

decorrentes da ação da substância abrasiva).

Após observações ao microscópio eletrônico de 

varredura, pôde-se concluir que diferentes tipos de 

compostos empregados na técnica da microabrasão 

promoveram alterações na micromorfologia do esmalte 

de dentes decíduos.
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