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CLÍNICA

INFILTRAÇÃO COM RESINA EM DENTES HIPOMINERALIZADOS   
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

1 Dra. Alves. A
2 Dra. Vieira. A

Descrição do caso clínico

P aciente do sexo feminino, 10 anos, compareceu na Clínica Santa Madalena do Parque das Nações acompanhada pela mãe, 
mostrando-se insatisfeita com a presença de manchas brancas e castanhas nos dentes do setor antero-superior (12 a 22), 

características dos dentes com Hipomineralização Incisivo-Molar (HIM). 
    Foi realizada a técnica de microabrasão do esmalte e posterior infiltração de resina com ICON® (DMG) de modo a melhorar 

a estética. Estes procedimentos foram realizados em duas consultas: uma para os dentes 11 e 21 e outra para os dentes 12 e 22.

Procedimento clínico
      Inicialmente realizou-se um polimento dentário com escova e pasta e de seguida iso-

lou-se o campo operatório com dique de borracha. 
     Posteriormente procedeu-se à técnica de microabrasão nos dentes 12, 11, 21 e 22 

para remover algumas manchas e irregularidades do esmalte com uma mistura de pedra 
pomes e ácido ortofosfórico a 37% (proporção 50-50) e uma borracha em forma de cúpula, 

a baixa rotação. Esta técnica associa a acção erosiva de ácidos e abrasiva de outras subs-
tâncias por meio de esfregaço, sendo uma alternativa minimamente invasiva, conserva-
dora e estética1,2. 

     Posto isto, foi utilizado o ICON® (DMG), uma resina infiltrante, que promove o preenchi-
mento das porosidades das lesões e restaura as propriedades ópticas normais dos dentes, 
substituindo os minerais perdidos por resina3,4:

Conclusão
  O resultado obtido neste caso clínico foi bastante satisfatório pois houve uma 

melhoria estética considerável nas manchas infiltradas. Em Odontopediatria, estas téc-
nicas minimamente invasivas tornam-se uma mais valia pois não necessitam de anes-
tesia local nem utilização de brocas, acabando por ser uma vantagem para o controlo 
de comportamento da criança. Contudo, são necessários maiores períodos de follow-up 
e mais casos clínicos para se poder demonstrar a eficácia desta técnica conservadora. n

1. Aplicou-se ICON-Etch 2 min sobre a mancha.

1- Inicial (20/06/2018): Manchas brancas e castanhas nos 
incisivos centrais e laterais (11,12,21 e 22).

2- 1º consulta (20/06/2018): Microabrasão e utiização de 
Resina Infiltrativa nas manchas dos dentes 11 e 21.

3- 2ºconsulta (01/08/2018): Microabrasão e utiização de 
Resina Infiltrante nas manchas dos dentes 11 e 21.

4- 3ªconsulta (05/09/2018): follow-up 1 mês.

2. Removeu-se o produto com água e 
secou-se bem.

3. Aplicou-se ICON-Dry 30 seg e obser-
vou-se se houve diminuição da mancha; 
caso não tenha havido repetiram-se os 
passos 1 e 2.

4. Aplicou-se ICON- Infiltrant 3 min na 
mancha (sem luz direta); dispersou-se 
com ar e fotopolimerizou-se durante 
40s.

5. Substituiu-se o aplicador e colocou-se 
novamente ICON-Infiltrant durante 1 
min. Fotopolimerizou-se durante 40 seg 
e poliu-se com discos.
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