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RESUMO 
 
Um sorriso agradável é fator importante nas relações interpessoais, levando pessoas a 
frequentemente procurar por tratamentos estéticos. Um grande desafio para o profissional é 
reabilitar a estética com procedimentos de menor dano, evitando a repetição de procedimentos 
restauradores, que levam a maior perda de estruturas dentais. Entre as alterações da superfície 
do esmalte que podem prejudicar o sorriso, estão as hipoplasias de esmalte, defeitos que 
ocorrem no tecido durante sua formação. Ela se manifesta de duas formas: hipoplasia 
propriamente dita, quando há alteração na aposição de matriz orgânica, e hipomineralização, 
relacionada a distúrbio na deposição mineral. A partir de relato de caso clínico, este trabalho 
aborda a situação de um paciente jovem, insatisfeito com o aspecto de seus incisivos 
superiores com hipoplasias por hipomineralização. Instituiu-se tratamento estético com 
associação de técnicas minimamente invasivas, incluindo clareamento dental, microabrasão e 
tratamento restaurador com tintas caracterizadoras de resina. Concluiu-se que, em muitos 
casos, é viável o tratamento estético conservador, apresentando resultados satisfatórios sem 
realização de procedimentos altamente invasivos, garantindo considerável integridade do 
tecido saudável do paciente. 
 
Palavras-chave: Esmalte Dental. Resina Composta. Hipoplasia do Esmalte Dentário. 
 
AESTHETIC RESOLUTION OF ENAMEL HYPOPLASIA IN ANTERIOR TOOTH: 

A CONSERVATIVE ALTERNATIVE 
 
ABSTRACT 
 
A pleasant smile is an important factor in interpersonal relationships, leading people to 
frequently seek aesthetic treatments. A great challenge for the professional is to rehabilitate 
aesthetics using less damaging procedures, avoiding repetition of restorative procedures, 
which lead to greater loss of dental structures. Among the changes in the enamel surface that 
can negatively impact the smile is enamel hypoplasia, a defect that occurs in the tissue during 
its formation. It manifests itself in two ways: hypoplasia itself, when there is alteration in the 
apposition of the organic matrix, and hypomineralization, related to disturbance in mineral 
deposition. Based on a clinical case report, this study addresses the situation of a young 
patient, dissatisfied with the appearance of his upper incisors with hypoplasia due to 
hypomineralization. An esthetic treatment was performed with an association of minimally 
invasive techniques, including tooth whitening, microabrasion and restorative treatment with 
resin-based paints. It was concluded that, in many cases, conservative aesthetic treatment is 
viable, presenting satisfactory results without highly invasive procedures, ensuring 
considerable integrity of the patient's healthy tissues. 
 
Keywords: Dental Enamel. Composite Resin. Dental Enamel Hypoplasia.



 

1 INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, a busca de um sorriso perfeito tem se tornado um dos motivos frequentes 

da procura pelo odontólogo, visto que um sorriso harmônico é um fator bastante importante 

na integração do paciente em seu meio social. 

Entre as alterações da superfície do esmalte que podem alterar essa harmonia estão as 

hipoplasias de esmalte, especialmente quando se localizam nos dentes anterossuperiores 

permanentes. 

O esmalte dentário possui grande quantidade de cristais de hidroxiapatita, que 

compõem cerca de 96% de seu volume, tornando-o o tecido de maior dureza do organismo. 

Por conta disso, qualquer interferência externa irá causar mudanças em sua formação, não 

podendo ser remodelada naturalmente, apenas por procedimentos operatórios (MACHADO et 

al., 2013). Essas alterações podem resultar em modificações de forma como ranhuras, fóssulas 

e fissuras, ou de cor, que variam desde manchas brancas, passando pelo amarelo até o marrom 

(SILVA et al., 2018).  

As hipoplasias são defeitos que ocorrem no tecido do esmalte durante sua formação, 

podendo trazer graves prejuízos estéticos ao paciente. Essa anomalia ocorre durante a fase de 

secreção da amelogênese, podendo ser tanto no período intrauterino quanto no período 

extrauterino, pois depende da atuação de agentes externos para modificar sua configuração 

normal (CONSOLARO et al., 2011). 

Durante a amelogênese, pode também ocorrer outro defeito de esmalte, conhecido 

como hipomineralização, um problema estrutural que, diferente da hipoplasia, acontece na 

fase de maturação da matriz orgânica, fazendo com que, ao final do processo, o tecido tenha 

pouca resistência mecânica. Alguns dos sinais clínicos da anomalia são a opacidade do 

esmalte, alterações de translucidez e até características de fluorose (COSTA-SILVA et al., 

2012). 

A hipoplasia e a hipomineralização causam problemas funcionais, estéticos e podem 

servir como nicho para a instalação da doença cárie. Portanto, devem ser estudadas as mais 

diversas alternativas a fim de reestabelecer a função e estética do paciente acometido pela 

anomalia (MACHADO et al., 2013). 

Por meio de relato de caso clínico, este trabalho descreve a situação de um paciente 

jovem insatisfeito com o aspecto de seus incisivos superiores com hipoplasias por 

hipomineralização, nos quais foi realizado tratamento estético com associação de técnicas, de 
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forma minimamente invasiva, alcançando-se o objetivo de constituir um sorriso agradável por 

meio de tratamento conservador. 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O esmalte dental é um dos tecidos de maior dureza do organismo, responsável por 

funções mecânicas e estéticas. As células responsáveis pela formação do esmalte são os 

ameloblastos, os quais constituem o grupo celular mais sensível do corpo. Dessa forma, 

qualquer tipo de alteração sistêmica ou local é capaz de paralisar o funcionamento destas, 

gerando assim as hipoplasias de esmalte (RIBAS, 2004).  

Os agentes causadores conseguem influenciar na formação do esmalte apenas durante 

o período da odontogênese, enquanto ocorre a deposição e a mineralização dos cristais de 

hidroxiapatita, pois eles ainda não foram totalmente mineralizados. Após esse período, 

qualquer agente externo é incapaz de mudar a configuração do tecido, já que ele não sofre 

remodelação. Do mesmo modo, após a formação do defeito, não será possível revertê-lo, 

apenas com procedimentos operatórios (BERTELLI, 2012). 

A amelogênese é dividida em três fases: formação (deposição de matriz orgânica), 

mineralização (integração de minerais na matriz pré-formada) e maturação (redução dos 

líquidos e componente proteico) (CONSOLARO, 2019). Problemas durante alguma dessas 

fases resultarão na deficiência do esmalte.  

Há vários fatores etiológicos que podem estar envolvidos no processo de 

desenvolvimento da anomalia, podendo eles ser adquiridos ou hereditários. Os adquiridos 

podem ser por causas sistêmicas ou locais (CONSOLARO, 2019). É necessário que o 

cirurgião-dentista conheça todos os fatores relacionados para que seja possível definir o 

diagnóstico correto e estabelecer o tratamento adequado, melhorando, consequentemente, o 

prognóstico (RIBAS, 2004). 

As causas sistêmicas se referem a doenças ou problemas nutricionais que afetam todo 

o organismo, inclusive a formação dental. Algumas delas são: deficiências nutricionais 

(vitaminas A, C e D), febre e doenças exantematosas (sarampo, varicela e escarlatina), sífilis 

congênita, hipocalcemia (relacionada com a tetania), traumatismo na ocasião do nascimento, 

excesso de flúor (fluorose dental) e fatores idiopáticos (RIBAS, 2004). Clinicamente, os 

defeitos se apresentam de forma bilateral e simétrica, mas não afetam todos os dentes, apenas 

aqueles que estavam em formação no momento em que houve a doença. A lesão se mostra em 
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forma de faixa. Além disso, é possível também definir o momento em que ela ocorreu de 

acordo com as faces ou cúspides do dente que foram acometidas (CONSOLARO, 2019). 

As causas locais estão relacionadas com traumatismos, infecções periapicais ou 

tratamento radioterápico de neoplasias malignas na região dos maxilares. Ao ocorrer um 

traumatismo ou infecção que provoque a necrose pulpar de algum dente decíduo, os produtos 

bacterianos que são formados dessa necrose impedem a atuação dos ameloblastos no dente 

permanente, sendo necessária a extração ou o tratamento endodôntico do decíduo para que o 

processo de amelogênese seja retomado. A hipoplasia por causa local ocorre unilateralmente. 

Caso seja bilateral, não será simétrica. Isso se dá pelo fato de o defeito ocorrer isoladamente. 

Os dentes que apresentam esse tipo de hipoplasia são chamados de dentes de Turner, pois ele 

foi o primeiro a descrever, em 1912, tal achado clínico (CONSOLARO, 2019). 

A hipoplasia hereditária, também chamada de amelogênese imperfeita hereditária, 

ocorre por conta da atuação de genes específicos em uma das três fases da amelogênese, 

havendo três tipos clínicos de manifestação: hipoplásico, hipocalcificado e hipomaturo 

(CONSOLARO, 2019). Na amelogênese imperfeita por hipoplasia, ocorre um defeito durante 

a deposição de matriz orgânica, tornando o esmalte defeituoso. A amelogênese imperfeita por 

hipomineralização acomete a fase de mineralização, tornando o esmalte friável e com pouca 

resistência mecânica, mas sem interferir em sua configuração. A amelogênese imperfeita por 

hipomaturação apresenta uma camada de esmalte normal, porém com baixa densidade 

(RIBAS, 2004). Uma forma muito comum de manifestação da hipomineralização é a HMI 

(hipomineralização molar-incisivo), em que os incisivos centrais e os primeiros molares são 

afetados com a anomalia (MOURA, 2018). 

A partir dessas informações, observa-se que há várias causas diferentes para a 

formação da hipoplasia e, em cada uma delas, a lesão se manifesta de uma determinada 

forma. Portanto, pode-se concluir que um correto diagnóstico depende diretamente dos 

conhecimentos sobre os fatores etiológicos em questão. Para que isso seja possível, o 

cirurgião-dentista deve se munir de conhecimentos clínicos e, especialmente, de 

conhecimentos científicos. 

Assim que for possível diagnosticar corretamente um caso de hipoplasia, será eleito o 

tratamento adequado para este. Existem vários procedimentos clínicos que podem ser 

instituídos, como restaurações estéticas, clareamentos, confecção de facetas ou onlays, 

sessões de microabrasão, entre outros, que o profissional escolherá de acordo com a 

necessidade do caso e a queixa do paciente. No caso relatado neste trabalho, instituiu-se um 
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tratamento contendo sessões de microabrasão e clareamento e, posteriormente, realizou-se a 

restauração estética. 

O clareamento dental é um dos principais motivos da procura por tratamentos 

odontológicos atualmente. Para definir corretamente o tipo de material a ser utilizado e a 

técnica adequada, é preciso diagnosticar a causa do escurecimento dos dentes do paciente. Em 

suma, o gel clareador pode ser à base de peróxido de carbamida ou hidrogênio, sendo que 

todas as formulações contêm o peróxido de hidrogênio. O tratamento pode ser realizado no 

consultório ou na casa do paciente, dependendo da técnica escolhida (FRANCCI, 2010). 

Por definição, o clareamento pode ser considerado uma microlimpeza das estruturas 

dentais através da degradação do peróxido de hidrogênio. As moléculas complexas de 

pigmentos orgânicos passam por uma reação chamada “redox”, na qual se tornam moléculas 

simples e laváveis, proporcionando o clareamento dental (FRANCCI, 2010). 

A microabrasão consiste em um processo de abrasão e erosão que ocorrem 

simultaneamente por meio da aplicação de uma mistura contendo um componente ácido e um 

abrasivo. Sua primeira descrição foi feita por Croll em 1989, utilizando ácido clorídrico e 

pedra-pomes, com aplicação manual. Hoje, o processo é geralmente realizado com 

instrumentos rotatórios em baixa rotação, utilizando ácido fosfórico 37% e pedra-pomes 

(PRADO, 2014). Por ser um procedimento extremamente benéfico, a microabrasão se tornou 

muito utilizada. É um tratamento totalmente seguro, não traz nenhum tipo de injúria à polpa, 

preserva tecido saudável, possui baixa dificuldade na realização e consome pouco tempo 

clínico (CUNHA, 2016). 

O tratamento resulta da desmineralização dos prismas de esmalte e da compactação de 

minerais e materiais orgânicos sobre os prismas não desmineralizados. Isso promove um 

brilho excessivo e uma superfície extremamente polida, que mascara as manchas que não 

foram removidas. Além disso, a saliva, ao entrar em contato com o dente, também altera a 

percepção óptica deste (BENBACHIR, 2007; CROLL, 1989; DONLY, 1992; PRADO, 2014). 

A cada sessão de microabrasão, remove-se parte da espessura do esmalte, o que 

auxilia na regularização de sua superfície. Entretanto, é indicado que apenas 0,2mm de 

esmalte sejam removidos, evitando grande exposição de dentina e enfraquecimento da 

estrutura dental. Outro benefício importante do tratamento é a diminuição do acúmulo de 

placa e do risco de cáries. Isso ocorre por conta da regularização da superfície e do alto grau 

de polimento que ela apresenta ao fim das sessões, dificultando a adesão de bactérias Gram 

positivas e impedindo o início do processo carioso (CROLL, 1989). 
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Casos de hipoplasia e fluorose dental são completamente tratados, porém situações de 

manchas por tetraciclinas, fluorose grave e amarelamento generalizado não são indicações 

para este procedimento (RITTER, 2005). 

Após a realização das sessões de microabrasão, o cirurgião-dentista irá avaliar a 

necessidade de restaurações estéticas. As manchas por hipoplasia têm uma escala de 

pigmentação muito variada, que muitas vezes torna insuficiente o tratamento com 

microabrasão, dependendo da cor da mancha e sua profundidade no esmalte. Porém, há 

também alguns casos nos quais a resina composta não consegue cobrir totalmente a mancha 

escura, permanecendo ainda um halo escurecido. Nesses casos, pode-se renunciar aos 

corantes de resina, que ajudam a recobrir esse halo. 

Os corantes foram criados para auxiliar na restauração da estrutura dental, 

proporcionando uma melhor reprodução de detalhes únicos presentes em cada paciente. As 

tintas caracterizadoras são substâncias com uma base de resina fluida que contém pigmentos 

vegetais (LOPES, 1998).  

Normalmente, as manchas de hipoplasia são opacas, ou seja, possuem um alto valor, 

promovendo grande contraste com a superfície de esmalte saudável. Assim, o corante tem 

como objetivo diminuir o valor da mancha para que seja possível executar seu mascaramento 

total com resina composta (CESAR JR., 2006). 

Há cinco formas de utilizar as tintas caracterizadoras: misturando com a resina; 

misturando com a resina e misturando na porção mais interna; entre camadas de resina; sob a 

resina e na superfície da restauração (LOPES, 1998). 

 

 

3 RELATO DE CASO 

 

O paciente F.M., 21 anos, gênero masculino, procurou atendimento odontológico se 

queixando da cor amarelada de seus dentes, assim como de manchas esbranquiçadas nos seus 

elementos anteriores superiores, particularmente nos incisivos centrais (Figura 1), que o 

incomodavam esteticamente. No exame clínico, observou-se boa saúde bucal, baixo índice de 

placa e dentes hígidos, sem alterações no exame radiográfico. 
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Figura 1 – Aspecto inicial: cor amarelada e manchas brancas. 

 
Fonte: Fotos da autora (2019). 

Constatou-se hipoplasia de esmalte localizada nos primeiros molares, sendo que nos 

elementos 16, 26 e 36 o esmalte oclusal apresentava hipocalcificação com manchas amarelas 

e castanhas (Figuras 2, 3) e o elemento 46 mostrava perda de volume de esmalte nas cúspides 

mésio-vestibular e mésio-lingual, com coloração bem acastanhada, mas sem sensibilidade 

(Figura 3). Havia suaves manchas brancas generalizadas na região cervical de todos os dentes 

(Figuras 1, 4); o elemento 11 apresentava mancha branca de hipocalcificação bem evidente no 

terço incisal da face vestibular e o elemento 21 exibia a mesma alteração do esmalte, com 

dimensão menor, localizada no terço médio, mais deslocada para distal (Figura 4). 

Figura 2 – Hipocalcificação nos dentes 16 e 26.    Figura 3 – Hipocalcificação nos dentes 36 e 46. 

     
Fonte: Fotos da autora (2019).              Fonte: Fotos da autora (2019). 

Figura 4 – Hipocalcificação nos dentes 11 e 21. 

 
Fonte: Fotos da autora (2019). 
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Na anamnese, o paciente relatou ter uma alteração congênita nos rins, a qual quase 

levou à necessidade de transplante no primeiro ano de vida, e que atualmente somente o rim 

direito é funcional. Essa enfermidade poderia justificar a presença dessas alterações do 

esmalte dental, já que a formação dessa estrutura nesses elementos da dentição permanente 

ocorre durante os dois primeiros anos de vida (CONSOLARO, 2011; MACHADO, 2013).  

O plano de tratamento proposto foi realizar um clareamento dental caseiro para 

suavizar a cor dos dentes. Por serem dentes hígidos em um paciente muito jovem, para 

corrigir as manchas hipoplásicas dos incisivos superiores, foi planejada a microabrasão destas, 

seguida de recobrimento com resina composta, aplicando-se previamente um corante resinoso 

de tom cinza para mascarar a alteração de cor. Essa opção foi exposta ao paciente por ser 

bastante conservadora, sem causar desgastes no seu esmalte hígido.  

Com a aprovação do paciente, iniciamos pelo clareamento caseiro, confeccionando as 

moldeiras de silicone sobre o modelo de gesso. O paciente recebeu as moldeiras, as seringas 

de gel clareador com peróxido de carbamida 16% (Whiteness Perfect 16% - FGM, Joinville, 

Brasil) e foi orientado a usar no período noturno, tendo recebido esta e demais orientações e 

cuidados de uso por escrito. Após quatro semanas, o clareamento foi concluído, tendo a cor 

inicial A3 (Escala Ivoclar – Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechteistein) mudado para a cor final 

B1 (Figura 5). 

Figura 5 – Resultado do clareamento caseiro com peróxido de carbamida 16%: mudança da cor A3 para a cor 
B1 (Escala Ivoclair). 

 
Fonte: Fotos da autora (2019). 

Em seguida, realizou-se uma sessão de microabrasão do esmalte dental somente na 

região das manchas hipoplásicas, com pasta de ácido clorídrico 6% e carbeto de silício 

(Whiteness RM – FGM, Joinville, Brasil), sob isolamento absoluto. O resultado foi discreto, 

tendo contribuído na diminuição do diâmetro das manchas (Figura 6 A-B). 
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Figura 6 – Microabrasão na região das manchas hipoplásicas com ácido clorídrico 6% (A); Resultado da 
microabrasão (B). 

 
Fonte: Fotos da autora (2019). 

Como última etapa, procedeu-se o tratamento restaurador das manchas. Após a seleção 

de cor da resina composta, instalou-se o isolamento absoluto, aplicou-se ácido fosfórico 37% 

por 30 segundos nas áreas hipoplásicas dos elementos 11 e 21, seguindo-se lavagem 

abundante com água e secagem (Figura 7). 

Figura 7 – Aplicação de ácido fosfórico 37% para iniciar a restauração. 

 
Fonte: Fotos da autora (2019). 

Diluiu-se o corante cinza para resinas compostas (Empress Direct Color – Gray – 

Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechteistein) no adesivo dentinário (Tetric-N Bond Universal - 

Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechteistein)  para diminuir sua intensidade (Figura 8), aplicando-

se cuidadosamente sobre as áreas de esmalte esbranquiçado, e fotopolimerizado por 30 

segundos (fotopolimerizador Valo – Ultradent Product,  Utah, EUA) (Figura 9). Escolheu-se 

o corante cinza por ser capaz de diminuir o valor da cor do esmalte alterado, mascarando as 

manchas suavemente, sem a necessidade de remoção do esmalte dental. 
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Figura 8 – Diluição do corante no adesivo. 

 
Fonte: Fotos da autora (2019). 

Figura 9 – Aplicação do corante nas manchas. 

 
Fonte: Fotos da autora (2019). 

Incrementos finos das resinas compostas A1 dentina e A1 esmalte Empress Direct 

(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechteistein) foram aplicadas sobre as áreas coradas, 

fotopolimerizadas e polidas (Figura 10), concluindo-se o tratamento (Figura 11). 

Figura 10 – Recobrimento das machas com resina composta. 

 
Fonte: Fotos da autora (2019). 
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Figura 11 – Sorriso resultado do tratamento. 

 
Fonte: Fotos da autora (2019). 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

A odontologia segue progressivamente apresentando inovações na área da estética: 

resinas com tecnologia avançada, facetas cada vez mais semelhantes ao dente natural, entre 

várias outras técnicas restauradoras. Com esse salto na tecnologia odontológica, é quase 

improvável que os cirurgiões-dentistas não coloquem em prática tais técnicas em seus 

consultórios, e consequentemente os padrões estéticos ficam cada vez mais altos, estando os 

profissionais a buscar incansavelmente a perfeição. Porém, o que muitos deles esquecem é 

que a perfeição literal não existe, pois cada pessoa apresenta traços e feições particulares. 

Além disso, a beleza é uma questão de ponto de vista, tornando a perfeição algo inatingível.  

A tecnologia de materiais que temos hoje pode ser muito bem aproveitada quando o 

dentista sabe indicar corretamente seu uso, não pensando apenas na estética a ser alcançada, 

mas também nos prejuízos e benefícios ao paciente. Por conta disso, as restaurações estéticas 

conservadoras têm ganhado espaço entre os profissionais, proporcionando ao paciente 

soluções que preservem a saúde bucal e a beleza natural de seus dentes. 

O caso apresentado neste trabalho exemplifica perfeitamente o assunto discutido, pois 

quando vários profissionais optariam por intervenções mais invasivas, escolheu-se um 

tratamento extremamente conservador, utilizando-se vários artifícios como o clareamento, a 

microabrasão e o corante de resina para desgastar o mínimo possível de esmalte dental, 

mantendo as estruturas dentais saudáveis e proporcionando ao paciente uma estética 

compatível à sua individualidade.  
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As hipoplasias de esmalte são manchas ou malformações dentárias que resultam de 

interferências que ocorrem durante os estágios de amelogênese. Pelo fato de ser um dos 

tecidos de maior dureza do organismo, não pode sofrer remodelação após sua completa 

formação, apenas através de procedimentos operatórios (BERTELLI, 2012; CONSOLARO, 

2019; RIBAS, 2004).  

São vários os fatores etiológicos envolvidos no desenvolvimento dessa anomalia, 

podendo ser divididos entre hereditários e adquiridos. Os fatores adquiridos podem ser por via 

local ou sistêmica, já o fator hereditário está relacionado à carga genética do indivíduo 

(CONSOLARO, 2019; MOURA, 2018; RIBAS, 2004). Com isso em vista, torna-se 

imprescindível conhecer todas as possíveis causas, a fim de definir o correto diagnóstico e 

instituir o tratamento adequado, aumentando as chances de sucesso. No caso relatado neste 

estudo, o paciente relatou ter sido acometido de uma grave doença renal no primeiro ano de 

vida, durante a qual houve necessidade de altas doses de antibióticos para preservar a função 

renal. Essa enfermidade pode justificar a hipoplasia deste paciente. 

Existem vários tratamentos possíveis para casos de hipoplasia de esmalte, mas os 

escolhidos para o específico relatado nesse trabalho foram o clareamento caseiro, a 

microabrasão e a restauração com corantes de resina composta. 

O clareamento funciona como microlimpeza da estrutura dental, podendo ser feito 

com gel à base de peróxido de carbamida ou hidrogênio, no ambiente clínico ou doméstico, 

dependendo da técnica preconizada (FRANCCI, 2010). Como o paciente desejava dentes 

mais claros também, após ser esclarecido sobre os dois tipos de clareamento – caseiro e de 

consultório –, optou-se pela técnica caseira, com gel de peróxido de hidrogênio 10%, usado 

diariamente por uma hora. 

A microabrasão como tratamento complementar traz ótimos resultados, pois sua ação 

concomitantemente abrasiva e erosiva proporciona alto polimento e brilho da estrutura dental, 

resultando no mascaramento de pequenas manchas (BENBACHIR, 2007; CROLL, 1989; 

CUNHA, 2016; DONLY, 1992; PRADO, 2014). A pasta de ácido clorídrico e partículas de 

sílica usada nesse caso clínico é um produto seguro e eficiente na microabrasão. As manchas 

hipoplásicas dos incisivos centrais superiores do paciente não desapareceram completamente 

após a microabrasão, mas houve uma redução de seu diâmetro, favorecendo os procedimentos 

restauradores subsequentes. 

Após a microabrasão, pode ser realizada a restauração estética, porém há casos em que 

apenas a resina é insuficiente para recobrir a mancha, que normalmente se apresenta muito 

opaca. Portanto podem ser utilizados corantes de resina a fim de diminuir seu valor para que 
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seja possível mascará-la com resina composta (CESAR JR., 2006; LOPES, 1998). O corante 

escolhido para esse caso foi o cinza, diluído no adesivo para suavizar o efeito e 

cuidadosamente aplicado após o condicionamento ácido do esmalte, para que se restringisse 

apenas às áreas esbranquiçadas. Desta forma, diminuiu-se o valor da tonalidade do esmalte na 

região da mancha e, em seguida, recobriu-se a área com uma fina camada de resina composta 

de dentina e esmalte, completando satisfatoriamente o efeito estético de mascaramento. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho, é possível observar que, mesmo em meio a um tempo onde 

vigoram altos padrões estéticos, em que muitos profissionais buscam a perfeição através de 

procedimentos invasivos, o tratamento estético conservador ainda se mantém uma excelente 

escolha, sendo amplamente vantajoso para o paciente por preservar tecido dental saudável. A 

técnica de tratamento de manchas hipoplásicas do esmalte dental com corante de resinas, sem 

desgaste do esmalte, mostrou-se eficaz e conservadora.  
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