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Rezumat: Articolul dezvăluie un caz clinic al unui pacient care s-a prezentat în ambulatoriul nostru de 
specialitate în speranța refacerii funcțiilor aparatului dento-maxilar, în special a celei fizionomice, 
acesta nefiind mulțumit de zâmbetul său. Reabilitarea orală completă a constat în realizarea mai multor 
punți dentare și microproteze, care în final au dus la rezultatul dorit atât de către medic, cât și de către 
pacient.    
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Abstract: This article reveals a clinical case of a patient who presented into our dental clinic hoping to 
restore the functions of dental apparatus, especially the physiognomy, which causes an ugly smile. Full 
mouth rehabilitation consisted of performing several bridges and crowns, which finally led to the 
desired result for both the physician and the patient.  
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INTRODUCERE 

 Pentru o reabilitare orală completă și corectă, toate 
funcțiile aparatului dento-maxilar trebuie restabilite 
corespunzător. Alături de funcția masticatorie,  care este cea mai 
importantă atât pentru pacient dar și pentru medic, un rol 
esențial îl are funcția de fonație și implicit funcția 
fizionomică.(1,2) În ultimele decenii, funcția fizionomică a 
căpătat o importanță din ce în ce mai mare, pacienții fiind tot 
mai preocupați de felul în care arată dinții lor și de felul în care 
zâmbesc. Astfel, din punct de vedere estetic, cerințele 
pacienților sunt tot mai mari, posibilitățile de realizare a acestor 
cerințe sunt în plină dezvoltare, iar din punct de vedere al 
medicului de medicină dentară și al tehnicianului dentar, aceste 
cerințe devin tot mai ușor de îndeplinit datorită evoluției 
tehnologice și a dezvoltării industriei materialelor dentare. La 
ora actuală, a mulțumi pacientul din punct de vedere estetic nu 
mai este o problemă sau un caz izolat ci, cu un material adecvat 
și o tehnologie avansată, acest deziderat se poate realiza 
ușor.(2,3) Poate singurul obstacol în calea realizării unor 
restaurări perfecte din punct de vedere fizionomic ar fi situația 
economico-financiară a pacientului.(4,5)  
 

PREZENTARE DE CAZ 
 Pacientul M.V. în vârstă de 32 de ani s-a  prezentat în 
urmă cu un an în serviciul nostru de specialitate medicină 
dentară pentru o reabilitare orală completă, dar mai ales pentru 
restaurarea grupului frontal superior în vederea îmbunătățirii 
aspectului estetic. La momentul examinării cavității orale în 
cabinetul de medicină dentară,  pacientul prezenta carii dentare 
multiple, profunde și medii, placa muco-bacteriană și tartru 
dentar, discromii dentare datorate unor dinți devitali, igienă 
orală precară. Tratamentul a început prin efectuarea unei 
igienizări prin detartraj și periaj dentar profesional, dar și o 
curățire a suprafețelor dentare și a spațiilor interdentare cu 
profijet cu soluție specifică cu bicarbonat. Deoarece pacientul nu 
era mulțumit de culoarea inițială a dinților săi, am decis 
efectuarea unei albiri profesionale a grupului frontal inferior 

canin-canin (3.3.-4.3.). Albirea s-a făcut doar la nivelul acestor 
unități dentare deoarece grupul frontal superior prezenta procese 
carioase mari, iar incisivii erau devitali sau cu fisuri și fracturi 
ale smalțului. Smalțul dentar s-a albit 3 nuanțe din cheia de 
culori VITA clasică. Următoarele etape de tratament au cuprins 
realizarea unor punți metalo-ceramice în zonele laterale ale 
arcadelor dentare. Tratamentele endodontice au fost efectuate la 
nivelul unităților odontale restaurate deoarece procesele carioase 
au fost mari, iar curățarea dentinei alterate a dus la deschiderea 
camerei pulpare și implicit la tratarea afecțiunilor pulpare. 
Imaginea radiografică digitală pe ortopantomografie înaintea 
restaurării grupului frontal (figura nr. 1) relevă tratamentele 
endodontice și restaurările metalo-ceramice.  
 
Figura nr. 1. Imaginea pe ortopantomografia digitală 
efectuată după restaurarea grupurilor laterale mandibulare 
și a grupului lateral maxilar drept 

 
La nivelul hemiarcadelor maxilare au fost restaurați 

prin microproteze separate dinții din zona laterală. Am intervenit 
chirurgical pentru îndepărtarea granuloamelor de la nivelul 
apexului premolarilor 1.5. 2.4. Puntea veche metalo-ceramică 
agregată pe 1.4.-1.5.-1.6. a fost îndepărtată deoarece nu era 
adaptată corect marginal, de asemenea a fost îndepărtată și 
microproteza metalică de pe molarul de minte 1.8.  În acest fel, 
dimensiune verticală de ocluzie a fost păstrată.(6) Am realizat în 
vederea reabilitării orale complete în prima fază microproteze 
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metalo-ceramice separate pe dinții din zona laterală maxilară 
stângă, apoi două punți laterale metalo-ceramice în zonele 
laterale mandibulare. Acesta este stadiul în care am cerut o nouă 
radiografie panoramică ce este prezentată în figura nr. 1. 
 Tratamentul a continuat prin restaurarea hemiarcadei 
maxilare drepte prin realizarea tratamentelor endodontice și 
preparația bonturilor pentru restaurări metalo-ceramice pe dinții 
1.4., 1.5., 1.6., 1.8.. Pe dintele 1.7. am realizat o obturație din 
material compozit fotopolimerizabil, acesta fiind la finalul 
tratamentului singurul dinte de pe arcada maxilară care nu a fost 
consolidat printr-o microproteză. Considerentele socio-
economice au ghidat tratamentul astfel încât ultima zonă 
restaurată a fost cea frontală superioară prin microproteze 
metalo-ceramice individuale. Figurile nr. 2 şi 3 relevă zâmbetul 
pacientului înaintea restaurării grupului frontal și un detaliu al 
discromiei de la nivelul acestor dinți datorate fisurilor, 
devitalizării și a coroanei acrilice de pe dintele 1.2. 
 
Figura nr. 2. Zâmbetul pacientului înaintea restaurării 
grupului frontal 

 
 
Figura nr. 3. Detalii ale unităților odontale frontale 
superioare 

 
Ultima etapă a tratamentului a fost șlefuirea grupului 

frontal superior canin-canin, efectuarea tratamentului 
endodontic al dinților și amprentarea câmpului protetic în 
vederea realizării unor microproteze individuale.  
 
Figura nr. 4. Preparația bonturilor protetice 

 
Figura nr. 4 relevă preparația dinților înaintea 

amprentării pentru restaurarea finală, dar și pentru cea 
provizorie. Pacientul a fost protezat provizoriu printr-o lucrare 
acrilică pentru 10 zile, timp în care am realizat proba structurilor 
metalice ale microprotezelor metalo-ceramice. După finalizarea 
tratamentului grupului frontal prin microproteze metalo-
ceramice, le-am cimentat provizoriu pentru 7 zile cu ciment 

special fără eugenol, timp în care am constatat integrarea 
parodontală și masticatorie perfectă a acestor microproteze. 
 Figura nr. 5 relevă zâmbetul pacientului după 
cimentarea definitivă și aspectul estetic al acestuia.  
 
Figura nr. 5. Aspectul estetic final al zâmbetului pacientului 

 
 În urma tratamentului efectuat, pacientul se declară 
foarte mulțumit, urmând să se prezinte pentru monitorizare și 
control periodic o dată pe an. În vederea păstrării unei igiene 
orale corespunzătoare am recomandat pacientului utilizarea pe 
lângă pasta de dinți și a apei de gură, a aței dentare, dar și a unui 
duș bucal de două ori pe zi, care va curăța și spațiile 
interdentare, menținând astfel sănătatea orală timp îndelungat. 
 

CONCLUZII 
1. Considerentul estetic a devenit în zilele noastre unul din 

principalele motive ale adresabilității la medicul de 
medicină dentară. 

2. Lucrările metalo-ceramice în special cele prin microproteze 
individuale pe fiecare dinte (acolo unde este posibil) redau 
aspectul estetic natural al dinților și au o bună 
integrabilitate parodontală, comparativ cu punțile dentare. 

3. Albirea dentară devine un procedeu uzual de îmbunătățire a 
zâmbetului, chiar și în cazul reabilitării orale complexe și 
combinate: dinți naturali-dinți obturați cu material 
compozit-dinți restaurați prin microproteze. 

4. Considerentul socio-economic ghidează  timpii  și durata 
tratamentului, dar și posibilitățile de restaurare prin 
materiale de înaltă estetică dentară de tipul metalo-
ceramicii, ceramicii pe zirconiu sau a  ceramicii presate. 

5. Zâmbetul frumos și de înaltă estetică dentară odată 
restaurat,  va determina pacienții să fie mai atenți la igiena 
lor orală și îi responsabilizează să se prezinte la controalele 
periodice în cabinetele de medicină dentară. 

 
REFERINŢE 

1. Dudea D. Noţiuni de examinare în estetica dento-
facială. Ed Grinta; 2010. 

2. Greenberg JR, Bogert MC. A Dental Esthetic 
Checklist for Treatment Planning in Esthetic 
Dentistry, Compendium 31(8), Oct 2010.Dental 
laboratory technology by J. Lee (fig. 2, 4, 14, and 19), 
R. Rafetto (fig. 8), and A. Canterbury (fig. 17) AEGIS 
Communications.  

3. Bratu DA, Jivănescu A. Procedee de examinare, 
diagnostic şi elaborare a planului de tratament în 
estetica dento-facială. Timişoara, Litografia UMF; 
2005.  

4. Goldstein RE. Esthetics in Dentistry. Vol I si II, BC 
Decker Inc; 2002. 

5. Fradeani M. Esthetic Analysis. A systematic 
Approach to Prosthetic Treatment Quintessence 
books; 2004. 

6. Vâlceanu A, Vîrlan C, Schiller E. Fiziologia şi 
patologia cromaticii dentare, Ed. Orizonturi 
Universitare, Timişoara; 2006. p. 73-96. 

 


