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Facetas Laminadas
O que é faceta (laminado de porcelana)?
O laminado é uma restauração que envolve apenas a face vestibular (frontal) dos dentes. Esse tipo
de restauração pode ser executada com resina composta (diretamente na boca do cliente), com
resina elaborada laboratorialmente ou, ainda, com porcelana, que traz as vantagens estéticas e de
estabilidade de cor, também executadas no laboratório, ou seja, fora da boca.
Em que situação é recomendada?
A faceta Iaminada geralmente é recomenda da por motivos estéticos, tais como dentes escurecidos
ou excessivamente restaurados na face frontal; além disso, pode corrigir o aspecto anatômico de
dentes malforrnados.
É uma novidade na Odontologia?
Sim. Ainda são poucos os dentistas que fazem esse tipo de trabalho.
Qual a vantagem desse tratamento?
A vantagem primordial consiste na preservação de estrutura dental sadia. Com essa técnica,
desgastam-se menos os dentes.
Substitui a coroa de jaqueta?
Com certeza, nos casos onde é apenas necessário restaurar a face (vestibular) dos dentes, não
estando as outras faces comprometidas por cáries ou restaurações, a ponto de justificar o desgaste
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para a colocação de jaqueta ou coroa metalocerâmica.
É resistente?
Os processos atuais e os materiais de confecção empregados hoje em dia, bem como a evolução
dos métodos de colagem, tomaram as facetas laminadas um tratamento bastante confiável.
Destaca-se facilmente?
Não, desde que se providencie boa colagem e boa silanização (processo que possibilita adesão da
resina cimentante com a superfície interna da faceta de porcelana).
A cor se mantém?
Como as porcelanas têm boa estabilidade de cor, as facetas confeccionadas com esse material não
sofrem alteração.
Precisa de controles e manutenção periódicos?
Como qualquer tipo de restauração, as facetas laminadas exigem reavaliação constante; contudo, a
manutenção consiste apenas na higienização das superfícies dentais e, em especial, da junção
dente-restauração.
Enquanto é feita, os dentes ficam desprotegidos?
Durante a fase de confecção da faceta laminada no laboratório, o dentista deve colar uma faceta de
resina provisória com adesão limitada a uma pequena área, para facilitar a remoção na consulta
final.
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O custo é alto?
O custo é comparável ao de uma coroa metalocerâmica ou coroa totalmente cerâmica.
Qual a durabilidade?
A durabilidade está associada ao sucesso da colagem, tanto na superfície cerâmica quanto no
dente, pois a porcelana, uma vez colada, torna-se extremamente resistente.
Fonte: Revista da APCD
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