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Muitos pacientes têm buscado, atualmente, na odontologia por procedimentos cada vez mais 
estéticos e ao mesmo tempo buscam a preservação dos tecidos dentários. Assim, as lentes de 
contato dentais, que surgiram no século XXI, proporcionam ao dentista a possibilidade de 
aperfeiçoar o sorriso do paciente de uma maneira minimamente invasiva, tornando-se uma 
oportunidade de tratamento estético previsível. Cabe ao profissional, portanto, aprimorar a 
técnica e o conhecimento dos materiais existentes tendo como proposito garantir o sucesso do 
seu tratamento. Apesar da grande procura, motivada principalmente pela mídia, este método 
deve ser bastante estudado para que possa garantir maior longevidade. Torna-se necessário 
ressaltar ainda, a importância de cuidados pós-procedimento das lentes de contatos dentais. 
Essa manutenção depende tanto do cirurgião dentista como do próprio paciente. Desta 
maneira, o objetivo principal desse estudo é analisar, por meio de uma revisão de literatura, os 
principais interferentes que atuam sobre a longevidade das lentes de contato dentais.  
Apresentando como objetivos secundários, verificar as indicações e contraindicações, 
identificar os cuidados pós-procedimento e relacionar os cuidados pós-procedimento com 
longevidade de lente de contato dentais. Este estudo é uma revisão de literatura integrativa, 
embasada por produções científicas de estudos teóricos de bases e eletrônicas das bibliotecas 
Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde e da Biblioteca Nacional de 
Medicina dos Estados Unidos. Foram utilizados como descritores em português (estética 
dentária; cimentação e porcelana dentária) e em inglês (esthetics dental; dental porcelain; 
cimentation). Os filtros utilizados foram: apenas artigos publicados em português e inglês 
entre os anos de 2009 e 2019. Os resultados parciais apontados pela literatura analisada 
ressaltam a importância de realizar um minucioso diagnóstico para planejamento das lentes de 
contato e a necessidade de preservação do caso de forma correta. Sendo que cada etapa possui 
pontos que são interferentes tanto para falha como para o sucesso dos laminados.
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