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22-SOG - Laminados tipo “Lentes de Contato”: uma opção promissora 

na recuperação de sorrisos
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André Luiz Fraga BRISO, Mara Antonio Monteiro de CASTRO

Todos nós convivemos com dilemas nos planejamentos executados em todas as áreas da 
Odontologia. Na Odontologia estética, ainda há uma grande polêmica na opção pelo emprego 
ou não das técnicas indiretas em virtude da evolução das resinas compostas. Da mesma forma, 
ainda há resistência dos profissionais e pacientes em se optar por um planejamento que envolva 
desgaste de estrutura dentária sadia, em detrimento da obtenção de uma estética favorável. Assim, 
atualmente o sucesso de um tratamento não se limita ao aspecto clínico final, mas também aos danos 
causados nas estruturas dentais. Diante da proposta de máxima preservação da estrutura dental, este 
trabalho se propõe a relatar os procedimentos clínicos empregados para a realização da técnica de 
“lentes de contato”. Uma paciente do sexo feminino de 17 anos de idade relatou insatisfação com a 
aparência de seu sorriso, principalmente dos espaços existentes entre seus dentes. Após realização 
de exame clínico e radiográfico, foi realizado clareamento dental com peróxido de hidrogênio a 
35%, seguido de moldagem e confecção dos laminados (Design Ivoclar Vivadent) para os dentes 
13, 12, 11, 21, 22, 23. Para cimentação, foi empregado um sistema resinoso de polimerização 
dual. Após a conclusão do caso, constatou-se excelente resolução estética e funcional e satisfação 
plena da paciente. A técnica mostrou ser uma alternativa conservadora e que leva à obtenção de 
resultados estéticos altamente satisfatórios.


