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 As próteses metalocerâmicas foram e ainda são muito utilizadas na odontologia com 
grande relato de sucesso clínico, porém com características estéticas deficientes 
proporcionadas pela presença da infraestrutura metálica. Ao longo dos anos foram surgindo 
novos materiais com o intuito de se substituir o metal por um material que apresente a 
coloração semelhante ao da estrutura dentária e com características de translucidez, opacidade 
e resistência adequadas à situação clínica. O presente trabalho relata um caso clínico no qual o 
paciente chega ao consultório odontológico com queixa estética de uma coroa metalocerâmica 
no dente 11. Na análise inicial foi evidenciado o escurecimento do tecido gengival marginal 
devido à exposição da cinta metálica que se apresentava enegrecida devido ao processo de 
oxidação do metal, com a coroa esteticamente insatisfatória devido a forma e sua coloração 
inadequada devido a pequena espessura de cerâmica recobrindo o metal, o que proporcionava 
a visualização do opaco por translucidez. Para solução do caso foi proposto a troca da coroa 
metalocerâmica por uma coroa totalmente cerâmica com infraestrutura em alumina (In-Ceram 
Alumina), uma vez que o dente em questão se apresentava com canal tratado e pino metálico 
fundido. Durante a confecção da prótese tomou-se o cuidado de seguir os princípios da 
estética dentária comparando cor, forma e textura com o dente vizinho (21) a fim de se 
confeccionar uma coroa idealmente imperceptível. Ao final do caso clínico pode-se concluir 
que as próteses totalmente cerâmicas são uma excelente opção em substituição às coroas 
metalocerâmicas em região anterior.  
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