
Lentes de Contato Dental e facetas laminadas 

Qual a indicação? 

As lentes de contato dental são fragmentos cerâmicos que são indicados para 

pacientes que necessitam de algum ajuste estético dental tais como forma e tamanho 

dos dentes. As “lentes de contato” recebem esse nome devido ao fragmento cerâmico 

ser muito fino. 

As facetas laminadas por sua vez são fragmentos cerâmicos mais espessos, além de 

alterar forma e tamanho também alteram a cor. 

Quais as contra indicações? 

As lentes de contato não são indicadas em casos que sejam necessárias alterações de 

cor do dente, pois elas são muito finas e o dente sofre pouco desgaste. Neste caso 

deverá ser realizada uma faceta laminada que contem uma espessura maior que a 

lente de contato, porém o dente também sofrerá um desgaste maior. As lentes e as 

facetas não são indicadas para pessoas que sofrem de bruxismo severo e também não 

são indicadas para dentes no qual já foram realizados tratamento de canal. 

Quais as vantagens? 

A grande melhora é a estética do sorriso, em casos de sorrisos que nasceram com 

anormalidades no formato, podem ser corrigidos ao gosto do paciente. Dentes mal 

posicionados também podem ser readaptados através das lentes. Promovem o bem 

estar consigo mesmo e outra autoestima. 

SÃO MAIS RESISTENTES A MANCHA 
 
As lentes de contato dentais não mancham à toa com a ingestão de alguns 
alimentos como vinho, açaí e café. "Ao contrário das facetas de resina, que são mais 
porosas e permitem a impressão de pigmentos escuros". Mas, lembre-se que bem 
abaixo delas estão seus dentes naturais e para mantê-los sempre em bom estado, é 
essencial evitar certos tipos de alimentos ácidos e permanecer com a higiene oral na 
sua rotina. Desta forma, você poderá aproveitar seu sorriso branco e bonito por 
bastante tempo. 
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