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A busca por tratamentos odontológicos estéticos vem cada vez mais sendo exigida pela 

sociedade moderna. Neste contexto, os laminados cerâmicos surgem como uma opção de 

tratamento dentário para satisfazer esta exigência social e proporcionar sorrisos dentro destes 

padrões socialmente estabelecidos. Desta maneira, este trabalho teve como objetivo conhecer 

através de levantamentos bibliográficos em bases de dados virtuais as indicações e contra 

indicações dos laminados cerâmicos em tratamentos dentários. Para isso, foi realizada uma 

revisão integrativa da literatura. A busca de dados ocorreu em bases eletrônicas virtuais, 

gratuitas, de relevância na área da saúde: Biblioteca Virtual de Saúde, Scientific Electronic 

Library on Line Scielo e Literatura Científica e Técnica da América Latina e Caribe. Foram 

utilizados para esta busca os seguintes descritores: laminados cerâmicos (laminated ceramic), 

odontologia estética (esthetics dentistry), cerâmica (ceramic), estética dentária (esthetics, 

dental). Foram incluídos na pesquisa artigos com disponibilidade eletrônica integral, 

publicados nas línguas portuguesa e inglesa, no período de 2010 a 2016. A busca bibliográfica 

resultou num total de 16 artigos. A amostra evidenciou que o tratamento dentário com 

laminados cerâmicos é indicado em casos de alterações da cor, forma e posicionamento 

dentário, finalização estética de tratamento ortodôntico e periodontal. As contra indicações 

relatadas foram áreas expostas a grandes cargas oclusais, bruxismo, restaurações extensas, 

doença periodontal e quantidade de esmalte insuficiente. Existem muitos tipos de laminados 

cerâmicos no mercado, contudo a indicação depende de cada caso, das características do 

remanescente dentário, condições periodontais e escolha correta do material a ser utilizado, 

isto irá determinar o melhor prognóstico do tratamento dentário. Portanto, o cirurgião-dentista 

deve estar atento a estes aspectos para a correta indicação e o desenvolvimento de prognóstico 

nestes tipos de tratamento odontológico. 
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