LENTES DE CONTATO:
TIRE AS SUAS DÚVIDAS!

As lentes de contato têm ganhado
progressivamente mais espaço na odontologia,
graças ao seu grande poder transformador com
mínima invasão. Essas peças, entretanto, ainda
trazem algumas dúvidas ao cirurgião-dentista.
Esclareça alguns pontos importantes deste
tratamento e evite erros!

QUAIS AS PRINCIPAIS CONTRAINDICAÇÕES
DAS LENTES DE CONTATO?
Antes de pensar em indicar lentes de contato, dois fatores merecem atenção especial: a cor e a posição dos
dentes. Dentes com alto grau de escurecimento devem
ser previamente clareados, quando possível; caso contrário, o tratamento é contraindicado, pois as lentes de
contato apresentam alto grau de transparência. Dentes
com grande alteração de posição, principalmente muito
lingualizados, também não são indicados às lentes.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE AS
FACETAS E AS LENTES DE CONTATO?
Basicamente, a espessura. As facetas laminadas têm
aproximadamente 0.7 a 0.8 mm, enquanto as lentes de
contato têm de 0.2 a 0.5 mm.

O MOCK-UP É REALMENTE
NECESSÁRIO?
Sim! O enceramento diagnóstico permite o planejamento e
visualização do tratamento. A partir dele, a realização do mockup em boca possibilita que o paciente visualize o resultado
final e o aprove ou não, evitando frustrações ao final. Além
disso, é essa etapa que determinará quanto preparo dental será
necessário – assunto, aliás, que gera a próxima pergunta.

AFINAL, É NECESSÁRIO ALGUM TIPO DE
PREPARO PARA AS LENTES DE CONTATO?
Apesar de a ideia de ausência de necessidade de preparo ser disseminada,
ela pode não ser a melhor opção. É importante delimitar o término do
preparo para facilitar a confecção da peça, sua prova e cimentação. Pode
ser realizado um preparo cervical e proximal em chanfro. Também pode ser
interessante preparar a face vestibular com discos de lixa para aumentar a
adesão das lentes.

COMO EVITAR ERROS DE MOLDAGEM
PARA PEÇAS TÃO DELICADAS?
O dente natural tem características complexas, mimetizadas
apenas pelos protesistas e técnicos em prótese mais hábeis
com a utilização de materiais desenvolvidos com este fim. A
presença destas características traz refinamento ao dente artificial
e ao resultado estético: variações de opacidade e translucidez,
mudanças de saturação de cervical para incisal, superfície com
mamelões, fluorescência, opalescência, dentre outros.

QUE CIMENTO USAR?
A translucidez das lentes de contato exige o uso de cimentos resinosos
estéticos, pois a cor do cimento influencia muito no resultado final. Use as
pastas para try-in para provar a adaptação das lentes e selecionar a melhor
cor de cimento.

Quando o assunto é odontologia,
atingir a satisfação de clientes requer
dedicação, técnica e um toque de arte.

 ossa maior motivação é ser uma empresa parceira na
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construção de sorrisos e, principalmente, na construção
de carreiras sólidas de cirurgiões-dentistas, marcadas por
sucesso e dedicação, melhorando e promovendo a saúde
bucal e a boa qualidade de vida das pessoas. Para atingir
esses objetivos, nossos trabalhos carregam a nossa
filosofia: unir dedicação, habilidade técnica
e sensibilidade artística.
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qualificados com o melhor da tecnologia para
sempre oferecer as melhores soluções em próteses,
tanto convencionais como sobre implantes. Além
disso, participamos constantemente de cursos
e eventos para trazer aos nossos clientes todas
as novidades do mercado.
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