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O que são as lentes de contato?

Lentes ou facetas ou 
laminados, basicamente é o 
mesmo produto.  

São finas lâminas de 
porcelana odontológica 
utilizadas para reconstruir 
dentes pequenos, grandes, 
tortos, escuros… 

Elas são cimentadas 
(coladas) na superfície 
previamente preparada dos 
dentes.



Principais Dúvidas

Precisa desgastar o 
dente? 

Sim. Na maioria 
dos casos é 
necessário criar 
um espaço para a 
lente se encaixar. 

Dentes mais 
escurecidos 
precisam de maior 
espaço. 

Estes dentes foram preparados para receber a lente



Meus dentes vão ficar mais fracos? 

Não! Nem devido ao desgaste nem por causa 
da lente. Pelo contrário, em muitos casos, a 
colocação da lente reforça a estrutura de 
dentes fragilizados. 

É verdade que a porcelana nunca escurece? 

A porcelana sofre um envelhecimento muito 
lento e a cor praticamente não vai alterar em 
anos. Pense que existem louças de porcelana 
com milhares de anos!



Quantas lentes é possível fazer? 

É possível fazer desde apenas uma lente 
como também  para todos os dentes. 

Como sei quantas lentes preciso? 

Para se determinar quantas lentes, qual 
melhor tamanho, qual formato fica melhor e 
todas as características do novo sorriso, nós 
precisamos criar um PROJETO!



De forma 
totalmente digital, 
através de 
fotografias da face e 
dos dentes, nós 
projetamos os 
novos dentes 
baseados nas 
características de 
cada pessoa.

Projeto do novo sorriso



Após este projeto ser criado no computador, o 
laboratório constrói em cera o sorriso, sobre o 
modelo dos dentes originais, baseado no projeto. 

Numa segunda consulta nós realizamos o TEST-
DRIVE do novo sorriso criado. Veja como isso 
funciona.



Test-drive

Utilizamos uma resina 
especial que se encaixa nos 
dentes e reproduz o projeto 
que criamos.  

Você poderá ter a real noção 
de como ficará seu sorriso 



Test-Drive



Outras dúvidas

Quanto tempo dura?  

Por tempo indeterminado. Não há como saber. 
Vai depender dos cuidados e da manutenção da 
saúde bucal. 

Como são os cuidados após a colocação das 
lentes? 

Os mesmo cuidados. Escovação e fio dental 
diariamente, visitas periódicas ao dentista, evitar 
tudo que possa causar dano aos dentes naturais.



Outras dúvidas

Quanto custa cada lente? 

O valor varia de acordo com o tipo de material, com a 
técnica de confecção, mas há uma variação de preço 
que vai de R$ 2mil a R$ 4mil. Nem toda lente é igual! 

Quanto tempo leva pra fazer? 

A confecção das lentes leva de 7 a 15 dias. 

Muitos casos precisam de procedimentos prévios 
às lentes, aí cada caso tem seu tempo.



Se você gostaria de transformar seu sorriso, 
realize uma avaliação estética. 

Nesta consulta vamos realizar as fotografias 
odontológicas, modelos dos dentes, avaliar 

radiografias e iniciar a construção do 
projeto do seu sorriso.

Se seus dentes estão desgastados, se você 
aperta ou range os dentes, é possível que sua 

mordida esteja com problemas. Busque 
ajuda, informe-se.

Problemas nos dentes quando detectados 
precocemente possibilitam tratamentos 

mais baratos e mais tranquilos.



Venha nos 
visitar!

Agende pelos telefones 
(41) 3151-2727 
99504-50515 
(whatsapp)

Profissionais Essencial 
Odontologia


