
CLAREAMENTO E MICROABRASÃO DO ESMALTE COMO SOLUÇÃO ESTÉTICA EM 
CASOS DE FLUOROSE DENTAL 

CASO CLÍNICO:  Paciente do sexo masculino, 21 anos de idade, compareceu a clínica 
odontológica da universidade Paulista, queixando-se da aparência estética dos seus 
dentes. Após uma anamnese e exame clinico minucioso o paciente foi diagnosticado 
com fluorose dental grau 2 de Thylstrup e Ferjeskov (TF). Foram observadas manchas 
difusas com linhas brancas e opacas nas bordas incisais e pontas de cúspides em 
todos os dentes superiores e inferiores (Fig 1 e 2), para auxílio do diagnóstico foi 
realizado a transiluminação do esmalte, incidindo a luz led do fotopolimerizador 
(Radii cal SDI) por face palatina, sendo possível observar que as manchas de fluorose 
eram profundas. (Fig 3).  

Foi proposto ao paciente um tratamento mais conservador, partindo para uma 
técnica menos invasiva como o clareamento dental. Foi realizado previamente  uma 
profilaxia  com pedra pomes e água para a aferição da cor seguindo a escala Vitta 
classic, a tonalidade dos incisivos superiores foi o mais próximo da cor A2 (Fig 4), o 
paciente foi orientado quanto ao tratamento clareador e mesmo não havendo relato 
de sensibilidade dental ele foi informado que poderia gerar desconforto durante o 
procedimento. 

 Na primeira sessão de clareamento alguns cuidados para proteção foram realizados 
como, óculos de proteção para o paciente, afastador labial e aplicação da barreira 
gengival (Gengival Barrier – SDI) sob a área de papila gengival e polimerizada por 20s 
com o fotopolimerizador  (Radii cal SDI). Com a barreira bem adaptada  o gel 
clareador foi preparado na proporção de 2 colheres de pó para 8 a 12 gotas de 
líquido formando um gel a base de peróxido de hidrogênio a 35% ( Pola Bulk office 
35% - sdi) (Fig 5 e 6)  e em seguida aplicado na face vestibular de todos os dentes 
durante 8 minutos, seguindo as recomendações do fabricante. A cada aplicação o gel 
era removido e reaplicado novamente, repetindo o processo 3 vezes em  cada sessão. 
Esperado 7 dias para a segunda sessão seguindo o mesmo protocolo inicial, e após o 
término da aplicação foi observado visivelmente uma diminuição do croma e  
ausência de sensibilidade . Após 7 dias foi iniciado o clareamento caseiro a base 
peróxido de carbamida (Pola Night 16%-SDI) (Fig 7) fazendo o uso de 2 horas diárias 
por 15 dias, o que proporcionou uma potencialização do resultado e estabilização da 
cor , a cor final foi escolhida B1 seguindo a escala vitta  classical (Fig 8), ao término 
do tratamento clareador o paciente não relatou qualquer tipo de desconforto de 
sensibilidade e as manchas de fluorose ficaram menos perceptíveis. 

Mesmo com a melhora estética das manchas de fluorose, estas ainda continuavam 
evidentes, sendo necessário complementar o tratamento estético com a técnica de 
microabrasão de esmalte(Fig  9). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Houve uma melhora significativa na  alteração da cor dos 
dentes com o uso da técnica de clareamento associada . A presença de água na 
composição dos géis clareadores permitiram um trans e pós operatório mais 
confortável para o paciente, com ausência de sensibilidade ou qualquer efeito 
adverso durante o tratamento e a sua associação com a microabrasão demonstrou 
eficácia no mascaramento das manchas de fluorose. 



  
FIGURA 1 ( Registro inicial) 

  

FIGURA 2 (manchas de fluorose visíveis ) 
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FIGURA 3 (Transiluminação do esmalte ) 
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FIGURA 4  ( Cor inicial A2)  
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FIGURA 5 (Pola Bulk office 35% - sdi) 

!  
FIGURA 6 ( Aplicação do gel) 

 



 
FIGURA 7 ( Pola Night 16%-SDI) 

  

FIGURA 8 (Resultado pós clareamento conjugado cor final  B1) 

  

FIGURA 9 (Resultado pós microabrasão) 
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