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Color stability of ultra-thin laminate veneers: A 5-year clinical evaluation

RESUMO
Os resultados estéticos e funcionais imediatamente após 

a cimentação de facetas cerâmicas do tipo “lente de contato” 

são excelentes, entretanto o mais importante é que as restau-

rações tenham alta longevidade. O objetivo do presente estudo 

foi avaliar in vivo a mudança de cor de 58 facetas cerâmicas de 

diferentes espessuras 5 anos após a cimentação. Sete pacien-

tes previamente selecionados foram submetidos a tratamento 

com facetas cerâmicas do tipo lente de contato sem nenhum 

preparo. As peças foram mensuradas quanto a sua espessura 

para divisão em grupos compatíveis, devidamente provadas e 

cimentadas com cimento Variolink Veneer , cor valor 0. A cor 

imediatamente após a cimentação foi mensurada com um es-

pectrofotômetro (Vita Easyshade), obtendo-se os valores de L*, 

a* e b*, e esses dados foram armazenados para retorno dos 

pacientes após 5 anos, quando as cores foram novamente men-

suradas. Com as coordenadas, foi calculada a mudança total de 

cor (ΔE*) nesses 5 anos, e os dados foram submetidos a análise 

estatística com teste T, para comparar os valores de L*, e ANO-

VA, seguido de Tukey para o ΔE* (SPSS for Windows versão 

19.0). Houve diminuição de L*, diminuição do valor, e todas as 

espessuras de cerâmica apresentaram mudança de cor (ΔE*) 

significante. Considerando as limitações do estudo, é possível 

concluir que após 5 anos, independentemente da espessura ce-

râmica, as lentes de contato, confeccionadas com cerâmica e 

cimentadas com cimento translúcido, mudam de cor. 

PALAVRAS-CHAVE
Facetas dentárias. Cor. Espectrofotômetro.

ABSTRACT
The esthetic and functional immediate results after the 

cementation of ultra-thin non-prep laminate veneers are excelent. 

Although, the most important aspect for this type of treatment is 

longevity. The purpose of this article was to evaluate in vivo color 

change of 58 ultra-thin, non-prep laminate veneers of different 

thicknesses five years after cementation. Seven previously 

selected patients were subjected to treatment with ultra-thin 

non-prep veneers. The veneers were divided according to 

thicknesses in three groups: Group 1: 0.1 to 0.5 mm thickness 

(n=14), Group 2: 0.6 to 0.7 mm (n=23), and Grupo 3: 0.8 to 

1mm (n=21). The restorations were tried-in, and cemented with a 

clear composite resin cement (Variolink Veneer, Ivoclar Vivadent). 
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Color was immediately measured with a spectrophotometer (Vita 

Easyshade), obtaining L, a, and b values. Data was then compared 

to a new measurement obtained five years after cementation. With 

these coordinates, the overall color change (ΔE) after five years 

was calculated, and data were submitted to statistical analysis 

with T test to compare L values, and ANOVA followed by Tukey’s 

Test for ΔE. After 5 years in function, the L value was lower, and 

all restorations presented a color change value (ΔE) higher than 

3.3, regardless of the thicknesses, ie, noticeable to a non-trained 

observator. Considering the limitations of this study, it is possible to 

conclude that after 5 years, irrespective of the ceramic thickness, 

all veneers change in color, showing a noticeable darkening.

KEYWORDS
Dental veneers. Color. Spectrophotometer.

INTRODUÇÃO
A busca por sorrisos cada vez mais belos, harmônicos, 

com dentes alinhados e brancos trouxe à odontologia uma nova 

necessidade de materiais restauradores que ofereçam essa 

possibilidade estética, preservando ao máximo a estrutura den-

tal e garantindo longevidade ao tratamento restaurador.1,2 Dessa 

forma, a cor tornou-se o determinante mais importante da esté-

tica dentária. 

Nesse cenário, as cerâmicas odontológicas evoluíram e 

ganharam destaque. As cerâmicas possuem uma série de ca-

racterísticas intrínsecas desejáveis, como biocompatibilidade, 

estabilidade de cor e excelente capacidade de simular a apa-

rência natural dos dentes, e apresentam-se como um dos prin-

cipais materiais na ciência e arte da reconstrução dentária.3 

Entre as várias opções de tratamento com finalidades 

estéticas, as facetas do tipo lente de contato se destacam. As 

lentes de contato dentais são definidas como lâminas cerâmi-

cas cimentadas sobre estrutura dental com mínimo ou nenhum 

desgaste, fortemente unidas ao esmalte dental.4 Nessa técnica, 

o desenho da cerâmica é orientado exclusivamente pelo defeito 

preexistente do dente a ser restaurado; por exemplo, correções 

de forma e bordo incisal, dentes fraturados, conoides, diaste-

mas pequenos e com paredes paralelas, restabelecimento de 

guia anterior e/ou guia canina, e aumento de dimensão vertical.4 

Entretanto, em algumas situações a fina espessura das lentes 

de contato e as cores do substrato dental e do cimento resinoso 
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também podem comprometer o resultado estético final, princi-

palmente no longo prazo.5 

Os resultados estéticos e funcionais imediatamente após 

a cimentação das lentes de contato são excelentes, entretan-

to o mais importante é que as restaurações tenham resultados 

que perdurem pelo maior tempo possível, ou seja, tenham alta 

longevidade. Na certeza de que todos os procedimentos restau-

radores sofrem degradação ao longo dos anos, a manutenção 

longitudinal da cor das facetas cerâmicas é o desafio final do 

operador.6 

Infelizmente a literatura não é vasta em relação ao tempo 

de duração das lentes de contato em boca e suas mudanças 

de cor ao longo do tempo. Entretanto, a média de sobrevida 

é de 10 anos em estudos clínicos importantes publicados nos 

últimos anos.7-12 O objetivo do presente estudo foi avaliar in vivo 

a mudança de cor de 58 lentes de contato de diferentes espes-

suras 5 anos após a cimentação. 

MATERIAL E MÉTODO 
SELEÇÃO DOS PACIENTES 

Os pacientes que participaram dessa pesquisa foram 

selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

descritos abaixo. 

Critérios de inclusão: 

• paciente de 20 a 40 anos; 

• paciente com indicação de lentes de contato dentais 

sem preparo dental; 

• paciente submetido a planejamento digital e realização 

de mock-up; 

• paciente com presença de oito dentes anteriores natu-

rais superiores, livres de cárie; 

• paciente não fumante; 

• paciente com avaliação de índice gengival menor ou 

igual a 1 (Tabela 1); e

• paciente com autorização do termo de esclarecimento 

TCLE. 

Critérios de exclusão: 

• paciente não colaborador; 

• paciente com necessidade de preparo dental; e 

• paciente com tratamento endodôntico. 

Os 7 pacientes selecionados para o estudo apresenta-

vam características como bordos incisais desgastados, dentes 

conoides, diastemas múltiplos e necessidade de restabelecer 

comprimento incisal para melhorar as guias anterior e canina. 

Todos os dentes receberam facetas do tipo lente de contato por 

não haver necessidade de preparo protético algum.

PROCEDIMENTOS CLÍNICOS 

Clareamento dental 

Cada paciente recebeu duas placas de EVA (copolímero 

etileno/acetato de vinila) para execução do clareamento dental 

pela técnica caseira. Foi orientado que utilizassem gel à base 

de peróxido de carbamida a 10% (Power Bleaching, BM4, Bra-

sil) durante 2 h por dia por um período por 21 dias. Todas as 

instruções sobre a quantidade, modo e tempo de aplicação do 

agente clareador foram entregues ao paciente. 

 

Moldagem 

Antes de se iniciar a moldagem para confecção das len-

tes de contato dentais foi realizada uma profilaxia com pedra-

-pomes e água para que todos os resquícios de placa bacteria-

na fossem removidos, garantindo, assim, a melhor reprodução 

do término cervical. Em seguida, foram escolhidas moldeiras 

de acordo com o perfil de cada paciente. Foram utilizadas mol-

deiras de estoque totais de plástico rígidas (Morelli, Sorocaba, 

Brasil). A moldeira recobriu todos os dentes no sentido antero-

posterior e lateralmente, com espaço suficiente para o material 

de moldagem. 

Feita a escolha do tamanho da moldeira, aplicou-se o 

adesivo específico (Universal Tray Adhesive, Zhermack, Badia 

Polesine, Itália) em toda a superfície para que o material de mol-

dagem pudesse aderir e, assim, contrair em direção à moldeira 

durante a polimerização, de forma a evitar deformações. O ade-

sivo foi aplicado em uma fina camada, de 7 min a 15 min antes 

do procedimento de moldagem. 

Para todos os casos do estudo foi preconizada a técni-

ca de dupla moldagem, também conhecida como dois tempos, 

com silicona de adição (Virtual, Ivoclar Vivadent, Schaan, Lie-

chtenstein). Primeiramente, o material denso foi proporcionado 

e manipulado para a primeira moldagem. As massas base e 

catalisadora foram proporcionadas por volume, com números 

iguais de colheres dosadoras. Essa mistura foi feita manualmen-

te, sem luvas e com as mãos bem higienizadas, unindo as pas-

tas base e catalisadora entre os dedos e as mãos, de maneira 

dinâmica e rápida, até a obtenção de uma massa homogênea 

e sem estrias. Em seguida, essa mistura foi posicionada na 

Grau

0

1

2

3

Índice gengival

Gengiva normal, sem evidência de inflamação 

Suave inflamação, leve mudança de cor, leve edema 

Moderada inflamação, vermelhidão, edema, suave 
ulceração 

Severa inflamação, vermelhidão acentuada, edema, 
tendência a sangramento espontâneo 

Quadro 1: Classificação clínica dos tecidos gengivais.

Fonte: Loe (1967).13 
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moldeira e sobre a superfície da silicona densa foi posicionada 

uma fina película de filme de cloreto de polivinila (PVC), com a 

finalidade de servir como um espaçador entre a massa e o den-

te, criando espaço para o reembasamento com material leve. 

Então, a moldeira foi levada à boca e mantida em posição por 

no mínimo 4 min, tempo recomendado pelo fabricante para a 

polimerização. 

Removido o molde, também o filme de PVC foi remo-

vido e uma nova prova da moldeira foi feita para treinamento 

do eixo de inserção e verificação da adaptação. Em seguida 

foi realizado o afastamento gengival mecânico por compressão, 

com isolamento relativo para controle da umidade do campo 

operatório. Inicialmente foi inserido no sulco gengival um fio 

retrator de menor diâmetro (Ultrapak, Ultradent, South Jordan, 

EUA), com comprimento adequado para circundar toda a vesti-

bular dos dentes a serem restaurados. Essa inserção foi feita de 

forma cuidadosa com espátula adequada para inserção de fio 

(Ultradent, South Jordan, EUA), com leve pressão para que não 

ocorresse rompimento do epitélio juncional e danos irreversíveis 

ao tecido gengival. Esse fio foi mantido no sulco até o final do 

processo de moldagem. 

Em seguida foi inserido o segundo fio retrator, de maior 

diâmetro, de forma contínua da face distal do dente mais pos-

terior a ser restaurado de um lado até a distal do dente mais 

posterior do lado oposto, contornando as papilas. Esse fio foi 

posicionado parcialmente em profundidade, de modo que fi-

casse metade no sulco e metade exposto, para que promo-

vesse o afastamento lateral da margem gengival. Foi deixada 

uma extremidade do fio para fora do sulco para facilitar sua 

remoção. 

Após o posicionamento dos fios retratores, aguardaram-

-se 5 min para que ocorresse o afastamento do tecido gengival. 

Durante esse período foi mantido o controle de saliva e umidade 

para a efetividade da manipulação gengival. 

Então, iniciou-se a moldagem com a silicona leve. O fio 

foi levemente umidificado com água, para que, durante sua re-

moção, não ocorressem danos ao epitélio e consequentemente 

sangramento. Assim, simultaneamente à remoção do segundo 

fio, a silicona fluida foi inserida no sulco gengival, sobre o primei-

ro fio, em toda a extensão da margem cervical. Após a aplicação 

da pasta no sulco, foi aplicado um leve jato de ar para melhorar 

a infiltração do material. A pasta leve foi aplicada de forma a 

recobrir todo o dente, e não apenas as margens cervicais. Ime-

diatamente após, a moldeira com o molde em silicona densa foi 

preenchida com a silicona fluida para garantir maior uniformida-

de na distribuição da pasta. O conjunto pasta densa e fluida foi 

então levado novamente em boca e aguardou-se um intervalo 

de no mínimo 6 min. 

Passado tal tempo, foi feita a remoção da moldeira, com 

o rompimento do selamento do fundo de vestíbulo com jatos de 

ar e em um movimento único no sentido mais paralelo possível 

ao longo eixo dos dentes. 

A arcada inferior foi moldada pela mesma técnica de 

dois passos também com silicona de adição (Virtual, Ivoclar Vi-

vadent), porém sem o uso de fios afastadores. O registro de 

mordida foi feito com silicona de condensação laboratorial den-

sa (Zetalabor, Zhermack, Badia Polesine, Itália).

Antes de serem enviados os moldes para o laboratório 

de prótese, eles foram borrifados com glutaraldeído a 2% e co-

locados em um recipiente de plástico hermeticamente fechado 

por 10 min, o que foi seguido de lavagem abundante em água 

para desinfecção. 

 

Fase laboratorial 

O vazamento de todos os modelos e a confecção das 

lentes de contato foram realizados pelo mesmo técnico ceramis-

ta do laboratório Wilmar Porfírio Dental Lab (Rio Verde, Goiás, 

Brasil). Para a confecção das facetas foi escolhido o sistema 

IPS Empress Esthetic (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), 

pastilha ET1, uma cerâmica reforçada por leucita. 

 

Divisão dos grupos 

Previamente à prova, mensurou-se a espessura das len-

tes de contato com um especímentro. Foram feitas três men-

surações próximas ao terço médio da faceta. Então, todos os 

dentes foram divididos em grupos de acordo com a espessura 

da cerâmica que iriam receber, sendo: 

• Grupo 1: lâminas com espessura de 0,1 mm a 0,5 mm 

(n=14); 

• Grupo 2: lâminas com espessura de 0,6 mm a 0,7 mm 

(n=23); e

• Grupo 3: lâminas com espessura de 0,8 mm a 1mm 

(n=21). 

Prova em boca 

Para a prova em boca foi realizada uma delicada profila-

xia do substrato com o uso de escovas Microtuf na cor rosa (Hot 

Spot Design, Curitiba, Brasil) associadas com pedra-pomes e 

água, para remoção de resíduos e placa bacteriana. Então, a 

peça foi posicionada sem qualquer material interposto entre a 

cerâmica e o dente para avaliação da adaptação. Quando houve 

uma pequena desadaptação, foi realizado ajuste no substrato, 

e não na peça cerâmica, com discos de óxido de alumínio Sof-

-Lex Pop-On (3M ESPE, Saint Paul, EUA) de granulação grossa 

ou pontas diamantadas da série F (KG Sorensen, Cotia, Brasil). 

Após essa etapa de prova com pastas matizadas (Try-in, 

Variolink Veneer, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), tendo-

-se a certeza de qual cimento utilizar, iniciou-se o preparo dos 

substratos a serem cimentados. 

 

Artigo C_405.indd   391 19/10/2017   21:29:46



ESTABILIDADE DE COR DE LENTES DE CONTATO: UMA AVALIAÇÃO CLÍNICA DE 5 ANOS

392 Clínica - International Journal of Brazilian Dentistry, Florianópolis, v. 13, n. 4, p. 388-395, out./dez. 2017

Cimentação 

Previamente à cimentação, foi feito o preparo da peça 

cerâmica. Realizaram-se a fixação e a proteção da superfície 

vestibular das lentes de contato em silicona de adição para fa-

cilitar o manuseio e evitar o contato das substâncias utilizadas 

com a superfície glazeada das peças. 

Em seguida, iniciou-se o tratamento com ácido hidro-

fluorídrico a 10% (Dentsply, Pennsylvania, EUA) durante 60 s, 

seguido por lavagem abundante com jato de ar e água por 30 s. 

Após a secagem da superfície, realizou-se a aplicação do silano 

(Monobond S, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) em uma 

camada fina, e após 60 s foi realizada secagem com leve jato de 

ar para evaporação total dos solventes nele presentes.

Preparadas as peças, iniciou-se o preparo da superfície 

dental. Foram feitos o isolamento dos tecidos gengivais adja-

centes e a proteção dos dentes que não seriam condicionados 

com fitas de politetrafluoretileno (IsoTape, TDV, Pomerode, Bra-

sil) contra a ação ácida, a fim de se evitarem transtornos vin-

dos do excesso de cimento resinoso e adesão indesejada ao 

substrato adjacente. Foi realizado isolamento relativo do cam-

po operatório com o auxílio de um afastador labial (Indusbello, 

Londrina, Brasil), para evitar qualquer tipo de contaminação na 

superfície dentária ou na faceta cerâmica com saliva ou sangue. 

Em seguida, aplicou-se ácido fosfórico a 37% (Total Etch, Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein) no substrato dental, sendo 30 s 

para o esmalte. Transcorrido esse tempo, foi realizada lavagem 

abundante com jato de ar e água por 30 s e secagem adequa-

da seguida de aplicação do sistema adesivo (Adper Scothbond 

Multi Purpose 3, 3M ESPE, Saint Paul, EUA) seguido de jato de 

ar para remoção de excessos e obtenção de uma película bem 

fina de adesivo. Dessa forma, após a aplicação do adesivo sem 

proceder à fotopolimerização, o substrato ficou pronto para re-

ceber a cerâmica carregada com o cimento resinoso. 

Finalmente a restauração foi preenchida com o cimen-

to com Valor 0 (Variolink Veneer, Ivoclar Vivadent, Schaan, Lie-

chtenstein) e posicionada com leve e contínua pressão digital. 

Imediatamente após, foi feita a remoção do excesso de cimento 

com pincel (Cosmedent, Chicago, EUA). Em seguida, foi reali-

zada a fotoativação por 60 s na face vestibular com um fotopo-

limerizador com múltiplos LEDs (Valo, Ultradent, South Jordan, 

EUA). A cimentação foi realizada dente a dente, repetindo-se os 

mesmos passos previamente descritos.

Após a cimentação de todas as peças, foi realizado o 

acabamento dos excessos mais grosseiros com tiras serrilha-

das (Microcut, TDV, Pomerode, Brasil) nas faces proximais e 

com tiras abrasivas de diferentes granulações (Epitex, GC, Al-

sip, EUA). Foi utilizada também lâmina de bisturi n. 12 (Swann-

-Morton, Yorshire, Reino Unido) para acabamento das margens 

vestibulares. Para promover melhor adaptação das lentes de 

contato cimentadas, em uma segunda sessão, foi realizado o 

polimento com as borrachas para polimento Porcelain Laminate 

Polishing Kit® (Shofu, Tóquio, Japão) associadas com pedra-

-pomes extrafina. 

 

Avaliação da Cor

Imediatamente após a cimentação foi realizada a mensu-

ração da cor do conjunto faceta cerâmica-dente com o espec-

trofotômetro VITAEasyshade (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 

Alemanha) para mensuração objetiva da cor, seguindo as ins-

truções do fabricante. 

Após a padronização dos parâmetros para utilização 

do espectofotômetro, a ponta do aparelho foi posicionada 

sobre a face vestibular dos dentes que receberam as lentes 

de contato no ponto mais próximo do terço médio. Para cada 

dente foram obtidos os valores de L*, a* e b*; as mensura-

ções foram realizadas três vezes para cada dente, e adotou-

Figura 1: Diferentes espessuras de lâminas e divisão delas em grupos.
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-se a média dos valores. As leituras foram feitas contra um 

fundo branco padronizado (Standard for 45º, 0º Reflectance 

and Color; Gardner Laboratory, Bethesda, EUA), por um ope-

rador que desconhecia a que grupo pertenciam os dentes, e 

o espectrofotômetro foi calibrado a cada cinco dentes men-

surados.

Esse mesmo procedimento foi repetido 5 anos após a 

cimentação das lentes de contato, obtendo-se também as mé-

dias de L*, a* e b* para cada um dos dentes. 

A comparação da cor imediatamente após a cimentação 

e após 5 anos foi realizada pelo cálculo da diferença de cor ou 

Delta E, representado pela equação: 

ΔE* = [(ΔL*) + (Δa*) + (Δb*) ]1/2, em que: 

ΔL* = L*final- L*inicial 

Δa* = a*final - a*inicial 

Δb* = b*final - b*inicial 

Análise estatística 

Os valores obtidos para L*, a*, b* e ΔE foram submeti-

dos a análise estatística em SPSS 17.0 for Windows (SPSS, Chi-

cago, IL, EUA) com um nível de significância de 0,05 (p<0,05). 

Devido à normalidade e homogeneidade das variâncias, para 

comparar a variável (tempo) foi utilizada a Análise de Variância 

(ANOVA) e o Teste de Tukey.

Figura 2: (a)  Espectrofotômetro posicionado no incisivo central. (b) Imagem da tela do espectrofotômetro mostrando as diferentes leituras obtidas nas escalas Vita e 3D Master.

Figura 3: Espectofotômetro VITAEasyshade® (Easyshade, Vident, Brea, CA, EUA) e representação esquemática da localização de cada uma das coordenadas da cor men-
suradas pelo sistema CIELab (L*, a* e b*).

a b
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RESULTADOS 
Os resultados do ΔE e L* obtidos para os diferentes gru-

pos de acordo com a espessura estão expressos nas Tabela 1 

e 2. 

Em relação a L*, observou-se que houve diferença esta-

tística entre o L inicial e o L final de todos os grupos. Entretanto, 

não foi encontrada diferença estatística para L* entre os grupos 

(p>0,05). 

dades ópticas, resistência à abrasão e longevidade estética, e 

também por ser o material que mais se assemelha à aparência 

natural dos dentes.6,15 

A cor final de lentes de contato cimentadas é determina-

da por vários fatores, como a cor e espessura da cerâmica, cor 

e espessura do cimento resinoso, e cor do substrato dentário 

subjacente.16-20 A cor pode ser determinada de forma subjetiva, 

como em uma avaliação visual com escalas de cor, porém deve 

idealmente ser determinada de forma objetiva. Uma dessas for-

mas é a mensuração da cor por meio de um espectrofotômetro, 

que determina a cor com base nos parâmetros do sistema CIE-

lab (L* a* b*), em que se obtêm coordenadas que localizam a 

cor em um esquema tridimensional em que L* indica a luminosi-

dade (varia de 0 (preto) para 100 (branco)) e a* e b* indicam o 

matiz, sendo que o a* representa a saturação no eixo vermelho-

-verde e o b* no eixo azul-amarelo. 

Para todos os casos foi utilizada a cerâmica IPS Empress 

Esthetic (Ivoclar Vivadent), pastilha ET1. Esse sistema cerâmico 

é constituído por uma cerâmica vítrea reforçada por cristais de 

leucita pequenos, o que permite uma distribuição mais homo-

gênea e compacta, alcançando propriedades mecânicas me-

lhores e com maiores níveis de translucidez e opalescência.21 

Portanto, sua cor sofrerá influência importante da cor do cimento 

e do substrato abaixo dela.

Os resultados deste estudo mostraram que o ΔE do Gru-

po 3 (0,8-1,0 mm) foi numericamente menor do que o ΔE dos 

Grupos 1 e 2, com espessuras mais finas, o que significa que, 

quanto maior a espessura da cerâmica, menor a mudança to-

tal de cor observada após 5 anos de função em boca. Porém, 

todos os valores foram maiores que 3,3, valor considerado pela 

maioria dos autores como uma mudança de cor percetível até 

para leigos e, portanto, clinicamente crítico.17,20 Considerando 

que a cerâmica é um material inerte e que tende a não sofrer 

mudança de cor no decorrer do tempo, além da espessura fina 

das lâminas cimentadas, qualquer mudança de cor registrada 

deve ter ocorrido no substrato ou na camada de cimento. 

Todas as lentes de contato envolvidas no estudo foram 

cimentadas com o cimento valor 0 (Variolink Veneer, Ivoclar Viva-

dent) de cor translúcida. Quando o cimento resinoso é translúci-

do, a cor do substrato de fundo se torna dominante.17 Apesar de 

a face vestibular estar encoberta pela cerâmica, a face palatina 

dos dentes que receberam facetas continua exposta ao meio 

oral, portanto susceptível a manchamentos extrínsecos relacio-

nados aos hábitos e práticas do paciente, como o fumo e alguns 

alimentos e bebidas.22 

Foi possível observar neste estudo que, com 5 anos de 

acompanhamento, todas as lentes de contato apresentaram di-

minuição significante do valor, sem diferença quanto à espes-

sura da cerâmica. Portanto, após a confecção delas, terapias 

Grupo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Espessura

0,1-0,5 mm

0,6-0,7 mm

0,8-1,0 mm

Espessura

0,1-0,5 mm

0,6-0,7 mm

0,8-1,0 mm

L inicial

82,56 (2,61)A,a

81,94 (3,06)A,a

81,54 (2,71)A,a

ΔE

6,45 (4,02)A

6,51 (3,21)A

5,45 (2,68)A

L final

77,65 (3,39)B,a

76,25 (2,90)B,a

76,38 (3,05)B,a

Tabela 1: Média e desvio padrão dos valores de L inicial e final mensurados.

Tabela 2: Média e desvio padrão dos valores de ΔE calculados.

Valores seguidos pela mesma letra maiúscula sobrescrita (A,B) denotam 
nenhuma diferença estatística significante (p>0,05) entre colunas (diferentes 
tempos). 
Valores seguidos pela mesma letra minúscula sobrescrita (a,b) denotam 
nenhuma diferença estatística significante (p>0,05) entre linhas (diferentes 
espessuras). 

Valores seguidos pela mesma letra maiúscula sobrescrita (A) denotam nenhuma 
diferença estatística significante (p>0,05). 

Todas as espessuras de cerâmica apresentaram mu-

dança de cor (ΔE) significante, entretanto se observou que não 

houve diferença estatística no ΔE entre os três grupos (p>0,05).

DISCUSSÃO 
As razões mais comuns que levam os pacientes a pro-

curar o cirurgião-dentista em busca de um tratamento estético 

são espaçamento interdental ou diastemas, dentes levemente 

escurecidos, alterações de angulação, apinhamentos discretos, 

dentes conoides, pequenas correções de bordo incisal e discre-

pâncias de tamanho dentário.14 Quando há esses problemas, o 

cirurgião-dentista indica intervenções mais conservadoras, que 

preservem a estrutura do dente sem que haja desgastes desne-

cessários.14 

As lentes de contato vêm ganhando espaço no merca-

do por permitirem essa preservação de estrutura dentária sadia, 

apresentarem biocompatibilidade, terem excelentes proprie-
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de manutenção rigorosas são necessárias, uma vez que essas 

mudanças de cor se apresentarão visíveis através da cerâmica.6 

Para atingir as expectativas do paciente e aproximar a cor das 

lentes de contato da cor original da cimentação, acredita-se que 

com o clareamento na face palatal pode ser possível obter uma 

mudança de cor nas facetas cimentadas na face vestibular.6,23 O 

claremento de pacientes que usam aparelho ortodôntico com 

peróxido de hidrogênio a 8% em 10 sessões de 45 min resultou 

em mudança de cor semelhante àquela observada em pacien-

tes que foram clareados após a remoção dos bráquetes.24 Isso 

mostra que a permeabilidade da estrutura dental e a capacida-

de de penetração dos radicais livres gerados pelo peróxido de 

hidrogênio permitem uma ação polidirecional, atingindo mesmo 

aquela estrutura dentária abaixo dos bráquetes e adesivos or-

todônticos.24

Vários estudos têm mostrado que as facetas cerâmicas 

representam um tratamento estético conservador com ótimos 

resultados clínicos em graduação de cor, resistência a cáries 

secundárias, mínima sensibilidade pós-operatória e mínima in-

flamação nos tecidos moles adjacentes por um longo período, 

com baixos índices de falhas,7-12,25-27 podendo ser indicadas com 

segurança desde que seja esclarecido ao paciente que a mu-

dança de cor dos dentes naturais sob as lentes de contato pode 

influenciar a manutenção da cor das facetas ao longo do tempo. 

CONCLUSÃO 
Dentro das limitações deste estudo clínico, é possível 

concluir que, após 5 anos, independentemente da espessura, 

as facetas do tipo lente de contato, confeccionadas com siste-

ma cerâmico translúcido e cimentadas com cimento translúci-

do, apresentaram um grau de escurecimento perceptível clini-

camente. 
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