
Síndrome do Dente Gretado



1.
DEFINIÇÃO



Definição

•Síndrome do dente rachado

•É um conjunto de sinais e sintomas associados à presença
de uma greta (trinca ou fratura incompleta) em esmalte e
dentina, podendo atingir a polpa
•Diagnóstico precoce



Definição

•Sintomatologia dolorosa.
•Difícil visualização e identificação.

•DD:
üTrinca de esmalte
üFraturas verticais
üFraturas incompletas com sintomatologia





2.
PREVALÊNCIA



Prevalência

•Molares inferiores vitais *
•Dentes desvitalizados e dentes anteriores

•Dentes com restaurações extensas *
•Dentes hígidos e com restaurações conservadoras

•40 anos (30-50)
•Sexo



3.
ETIOLOGIA



Etiologia

•Preparos extensos
•Bruxismo/apertamento
•Espessura do esmalte
•Pinos intradentinários
•Hábito de mastigar substâncias duras
•Interferências oclusais
•Defeito de desenvolvimento



4.
SINTOMAS



Sintomas
•Dor momentânea e forte durante mastigação
•Sensibilidade (*)
•Não localizada
•Aumenta com o tempo

•Intensidade está relacionada a extensão e profundidade da
greta.



5.
DIAGNÓSTICO



Diagnóstico

•Síndrome do dente gretado = complexo
•Algumas vezes, sintomas assemelham-se com os de dores
orofaciais, sinusites, DTM, dores de cabeça e ouvido.
•Diagnóstico por exclusão.



Diagnóstico

•História da dor
•Anamnese detalhada
•Avaliação dos sinais e sintomas da síndrome
•“Dente que cessou a dor após ajuste oclusal”
•Exame radiográfico
•Remoção da restauração
•Soluções corantes
(azul de metileno, iodo ou evidenciador de cárie)





Diagnóstico

•Morder um objeto de borracha, um rolo de algodão ou
uma cunha de madeira.
•Aplicar pressão da mastigação em cada cúspide com um
dispositivo de plástico ou resina.



Diagnóstico

•Isolamento absoluto
•Transiluminação



6.
TRATAMENTO



Tratamento

•Localização e profundidade da greta

•Ajuste oclusal

•Contenção e estabilização da fratura:
üResina composta
üBanda ortodôntica



Tratamento
•Restauração

üEvitar comprometimento pulpar e posterior fratura
completa.

üOferecer proteção contra as forças de oclusão e
contenção externa circunferencial.

•Onlays e coroas totais





Tratamento

•Restauração indireta com recobrimento de cúspide =
onlays.



Tratamento

•Restauração com resina composta:
üFraturas e cavidades pequenas
üPreenchimento

•Fraturas verticais muito profundas = exodontia
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“A VIDA É FEITA DE ESCOLHAS 
E ELAS PODEM DETERMINAR 

COMO VAI SER O SEU AMANHÃ”


