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REZUMAT
Obiective. Scopul acestui studiu este de a evalua atitudinea şi comportamentul pe care îl au studenţii dentişti 
vizavi de propria sănătate orală.
Material şi metodă. Un chestionar de evaluare, versiunea românească adaptată a chestionarului Hiroshima, a 
fost aplicat pe 110 studenţi, studenţi în ultimul an de studii universitare. În acelaşi timp s-a realizat şi examinarea 
lor clinică pentru a evalua prevalenţa cariei dentare. Examinarea şi completarea chestionarului s-au făcut după 
obţinerea consimţământului informat al acestora. Statusul odontal a fost cuantifi cat prin utilizarea indicelui de 
carie DMF-T şi DMF-S. Datele au fost analizate statistic.
Rezultate. Prevalenţa cariei dentare a fost de 60%. Numai 6,7% dintre studenţi (8 studenţi) au avut indice de 
carie 0. Valoarea medie a indicelui DMF-T înregistrat a fost 7,3 (± 0,35). Există corelaţii semnifi cative între 
valorile indicelui DMF şi răspunsurile obţinute la aplicarea chestionarului. Valoarea medie a indicelui HU-DBI a 
variat de la 6 la 12, cu o medie de 9,8. Valori mici ale indicelui DS sau DT au fost corelate cu un indice HU-DBI 
ridicat (p < 0,05). Acest lucru semnifi că faptul că acei subiecţi care au o prevalenţă mică a afecţiunilor odontale 
au o atitudine şi un comportament sanogen adecvate. 
Concluzii. Atitudinea corectă a viitorilor medici dentişti privitoare la starea lor de sănătate orală şi parodontală 
reprezintă un determinant important a stării lor de sănătate generală. Pe măsura avansării în pregătirea 
medicală şi a parcurgerii în curricula de pregătire a unor discipline ca: stomatologia preventivă, sănătatea orală, 
ştiinţe comportamentale etc., se observă o îmbunătăţire şi o evoluţie favorabilă a atitudinii lor sanogene. 
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ABSTRACT
Aim. The purpose of this study was to examine and health attitudes/behavior of Romanian dental students 
(n = 110).
Materials and methods. A questionnaire known as HU-DBI (Romanian version) was administered to 110 stu-
dents in the last year of studies. 
In the same time was evaluated the prevalence of dental caries and some correspondence between the 
HU-DBI index and oral health status for every student. 
The questionnaire was administered after their written informed consent.
Dental caries status was evaluated using the world health Organization (WHO) caries diagnostic criteria for 
decayed, missing and fi lled teeth and surfaces (DMF-T and DMF-S, respectively). Data were statistically 
analyzed. 
Results. The prevalence of dental caries was 60% only 6.7% (8 students) had DMF-T = 0. The mean DMF-T 
recorded was 7.3 (± 0.35). When relating the different DMF values to the HU-DBI responses, a statistically sig-
nifi cant relation was found between seven items and DMF scores of their components and indices. The HU-DBI 
score ranged from 6 to 12 (mean 9.8). 
Low DS and DT values signifi cantly correlated with a high total HU-DBI score (p < 0.05); that is subjects with 
low levels of dental disease had more positive oral health attitudes and behavior.
Conclusions. The positive attitude of dental students towards the care of their own teeth and gums is important 
in determining the oral health conditions of their patients. In passing through the curricles the dental students 
should be able to set a personal example in oral health.
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INTRODUCERE

Sănătatea orală e asociată cu starea de bine şi de 
calitate a vieţii şi are implicaţii funcţionale, psiho-
sociale şi economice.

Sănătatea orală improprie implică afectarea die tei, 
nutriţiei, calităţii somnului, statusului psiho-so cial, 
relaţiilor sociale, activităţilor şcolare şi profe sio nale.

Scopul acestui studiu e să examineze atitudinea 
şi comportamentul studenţilor dentişti vizavi de 
sta  rea de sănătate orală.

Studenţii dentişti sunt atenţi la estetica lor dento-
facială, sunt informaţi şi motivaţi pentru tra tament 
oro-dentar, sunt cooperanţi şi foarte mulţi dintre ei 
sunt purtători de aparate ortodontice atât din 
considerente fi zionomice, cât şi funcţionale. Există 
şi unele studii care arată o corelaţie redusă între 
comportament şi cunoştinţe. Cu toate acestea, 
există o asociere între un nivel crescut de cunoştinţe 
şi o stare mai bună a sănătăţii orale.

Datele din literatura de specialitate arată faptul 
că preocuparea faţă de sănătatea studenţilor la o 
facultate de medicină, împreună cu toate cunoş tin-
ţele de specialitate asimilate în timpul anilor de stu-
diu infl uenţează şi modifi că comportamentul aces-
tora faţă de propria sănătate orală.

De aceea, evaluarea stării de sănătate orală a 
stu denţilor la Facultatea de Medicină Dentară este 
un subiect de interes, cu atât mai mult cu cât stu-
denţii, viitori medici, sunt modele de comportament 
pentru pacienţi, familie, prieteni şi, de ce nu, pentru 
întreaga societate.

OBIECTIVE

Studiul a urmărit evaluarea atitudinii vazivi de 
sănătatea orală în rândul studenţilor din anul ter mi-
nal la Facultatea de Medicină Dentară. Scopul 
acestui studiu este de a stabili relaţia între indicele 
HU-DBI şi statusul dentar utilizând indicele DMF 
în rândul unui grup de studenţi din anul VI ai Facul-
tăţii de Medicină Dentară Bucureşti.

MATERIAL ŞI METODĂ

La acest studiu au participat 110 de studenţi din 
anul VI la Facultatea de Medicină Dentară din 
cadrul UMF „Carol Davila“ Bucureşti în anul 2014. 
După obţinerea consimţământului informat al 
studenţilor, completarea chestionarului s-a rea lizat 
în timpul orelor de lucrări practice. S-a folosit o 
variantă adaptată a chestionarului Hiroshima im-
plementat de dr. Kawamura Makota de la Univer-
sitatea din Hiroshima, Departamentul de Stomato-

logie Preventivă. Acest chestionar a fost im  plemen- 
tat cu scopul de a evalua percepţia paci en ţilor vi-
zavi de sănătatea orală în Japonia.

Chestionarul a fost aplicat mai întâi studenţilor 
stomatologi japonezi, iar scopul aplicării lui a fost 
motivarea unei atitudini sanogene corespunzătoare 
pentru studenţii care vor constitui exemple pentru 
viitorii pacienţi. Ulterior, acest tip de chestionar a 
fost validat şi utilizat în foarte multe ţări şi a avut o 
aplicabilitate mare în rândul studenţilor de la mai 
multe facultăţi de medicină dentară din întreaga lume. 

Chestionarul cuprinde 20 de propoziţii şi aceste 
propoziţii pot avea un răspuns afi rmativ sau negativ. 
Pentru calcularea indicelui acestui chestionar, nu-
mit indice HU-DBI, un punct este dat pentru fi ecare 
răspuns pozitiv şi un punct pentru fi ecare răspuns 
negativ. Raportul dintre răspunsurile afi rmative şi 
negative ne dau o estimare asupra atitudinii şi com-
portamentului faţă de starea de sănătate orală. 

Valoarea maximă a scorului HU-DBI este 12, 
iar valoarea medie este cuprinsă între 2 şi 9 (media 
5,8 SD = 1,5, Cronbach’s alpha = 0,76). O valoare 
a indicelui HU-DBI mai mare ne arată o mai mare 
preocupare vizavi de sănătatea orală. Cu cât indicele 
HU-DBI este mai mare, cu atât avem un com por ta-
ment mai motivant şi o sănătate orală mai bună. O 
corelaţie semnifi cativă a fost găsită între valori scă-
zute ale indicatorilor DS şi DT ale indicelui DMF-T 
(DMF-S) şi valori ridicate ale indicelui HU-DBI 
(p < 0,05).

Participanţii care au un nivel scăzut de afecţiuni 
dentare au un indice HU-DBI mai ridicat şi o mai 
bună atitudine şi conduită sanogenă. 

Există studii care arată valori mai mari ale in di-
celui HU-DBI la anii clinici comparativ cu anii pre-
clinici. Toate aceste studii arată o situaţie favorabilă 
în atitudinea lor sanogenă, pe măsura înaintării lor 
în anii de studiu. 

Studii comparate pe care le-a făcut autorul între 
studenţii japonezi şi australieni arată un indice HU-
DBI la studenţii japonezi în primul an de învăţământ 
de 5,57, iar la studenţii australieni de 6,56, aceste 
date arătând un grad de igienă mai bun la studenţii 
australieni. Pe măsura avansării în anul de studiu, 
în anul VI, studenţii japonezi au un indice de 9,57, 
considerabil mai mare faţă de studenţii australieni 
– cu 7,97. Frecventarea cursurilor de stomatologie 
preventivă, ştiinţe comportamentale şi sănătate orală 
se refl ectă în atitudinea şi comportamentul lor. (4)

Începând cu anii de studii clinice, Frazier afi rma 
că „educaţia e necesară, dar nu sufi cientă să previi 
afecţiunile orale“. 

În paralel am evaluat şi prevalenţa cariei dentare 
în conformitate cu criteriile OMS din 1997 şi am cal-
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culat indicele de carie DMF-T (decayed-missed-fi lled 
teeth) şi DMF-S (decayed-missed-fi lled surfaces). 

Pe lotul studiat s-au făcut unele corelaţii între 
in dicele de afectare carioasă şi răspunsurile obţinute 
din chestionare. Simple tabele de frecvenţă au fost 
procesate şi analizate utilizând chi-square şi testele 
Fisher. Testele non-parametrice Nann Whitner au 
fost folosite pentru a arăta corespondenţa dintre va-
lorile DMF şi răspunsurile acestui chestionar. Teste 
de corelaţie nonparametrice Spearman au fost fo-
losite pentru a corela totalul HU-DBI cu diferite 
valori DMF. Rezultatele fals pozitive au fost eli mi-
nate prin aplicarea metodei la mai multe testări. 

CHESTIONAR – VARIANTA ADAPTATĂ 
ŞI MODIFICATĂ

La următoarele întrebări puteţi răspunde cu DA 
sau NU:

• „Nu mă interesează prea mult vizita la den-
tist.“

• „Gingiile mele tind să sângereze când îmi 
spăl dinţii.“

• „Mă îngrijorează culoarea dinţilor mei.“
• „Am observat nişte pete albe pe dinţii mei.“
• „Eu folosesc o perie de dinţi de dimensiuni 

mici.“
• „Nu îmi doresc dinţi artifi ciali când voi fi  

bătrân.“
• „Sunt îngrijorat de culoarea gingiilor mele.“
• „Mă gândesc că dinţii mei nu arată prea gro-

zav, în ciuda faptului că mă spăl zilnic.“
• „Îmi perii fi ecare dinte cu atenţie.“
• „Nu mi s-a arătat niciodată de un profesionist 

cum să îmi spăl dinţii.“
• „Cred că îmi pot spăla bine dinţii şi fără să 

utilizez pasta de dinţi.“
• „Adesea îmi verifi c dinţii în oglindă după pe-

riaj.“
• „Mă îngrijorează mirosul neplăcut al cavităţii 

bucale.“
• „Este imposibil de prevenit sângerarea gingi-

vală numai prin periaj.“ 
• „Nu mă duc la dentist până nu am o durere de 

dinţi.“
• „Am folosit revelatori de placă pentru a ve-

dea cât de curaţi sunt dinţii mei.“
• „Folosesc o perie de dinţi cu perii tari (hard).“
• „Nu simt că mi-am periat dinţii bine până 

când nu mă perii cu mişcări puternice.“
• „Uneori consider că pierd prea mult timp cu 

spălatul pe dinţi.“
• „Dentistul meu mi-a spus că îmi spăl bine 

dinţii.“

REZULTATE

Din cei 110 studenţi care au primit chestionarele, 
70 (63,63%) sunt de sex feminin şi 40 (36,37%) 
sunt de sex masculin, cu o medie de vârstă de 24,1 
ani. Rata de răspuns a fost de 100%.

Statusul odontal a fost evaluat cu ajutorul in di-
celui impus de OMS, DMF-T – DMF-S.

Prevalenţa cariei dentare în lotul studiat este 
60%. Un procent redus (6,7%) de subiecţi (3 stu-
denţi şi 5 studenţi) au indicele DMF-T = 0.

La 72 de studenţi s-a depistat, în urma examinării 
clinice, cel puţin o carie; astfel, există un necesar de 
tratament odontal la 60% dintre subiecţi.

Media indicelui de carie DMF-T la lotul studiat 
este de 7,3 (± 0,35), iar media pentru fi ecare din cele 
trei componente este prezentată în Tabelul 1. 85% 
dintre subiecţi prezentau restaurări coronare directe.

TABELUL 1. Experienţa carioasă a lotului de studiu
Subiecţi N DMF-T D M F

Total 110
7,3

(± 0,35)
2,4

(± 0,25)
0,2

(± 0,05)
4,7

(± 0,3)

În Tabelul 2 este prezentată situaţia în funcţie de 
sexul subiecţilor din studiu.

TABELUL 2. Experienţa carioasă în funcţie de sexul 
subiecţilor
Subiecţi N DMF-T D M F

Feminin 70
7,92

(± 3,82)
2,45

(± 2,89)
0,31

(± 0,69)
5,15

(± 3,55)

Masculin 40
6,44

(± 3,75)
2,24

(± 2,72)
0,14

(± 0,4)
4,06

(± 2,93)

În ceea ce priveşte prezenţa sigilărilor la doar 
18% (8 subiecţi de sex feminin şi 10 de sex mas-
culin) a fost depistată prezenţa acestora.

Totalul scorului HU-DBI a variat de la 6 la 12 
(media de 9,8). O corelaţie semnifi cativă a fost gă-
sită între valori scăzute ale indicatorilor DS, DT şi 
valori ridicate ale scorului HU-DBI (p < 0,05).

TABELUL 3. Indice HU-DBI pe subiecţi 
Valoare indice HU-DBI Procent

12 12,12%
11 24,224%
10 30,30%
9 6,06%
8 21,12%
7 6,06%
6 3,03%

Comparativ cu datele din literatura de specia-
litate, avem un indice HU-DBI cu o valoare ridicată, 
care ne refl ectă o atitudine şi cunoştinţe adecvate 
ale studenţilor faţă de propria sănătate orală. 
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Pentru cariile netratate indicele DT a fost de 2,4. 
Sângerările gingivale la periaj le-au semnalat 

24,2% dintre studenţii chestionaţi. 
42% sunt nemulţumiţi de culoarea dinţilor lor 

(59% – fete, 41% – băieţi). 
100% dintre studenţi sunt interesaţi de vizita la 

dentist şi 59% dintre ei au avut în ultimul an un 
control stomatologic din proprie iniţiativă. 

Doar 18,18% dintre subiecţi au afi rmat că merg 
la dentist numai când au o problemă.

33% sunt îngrijoraţi de mirosul neplăcut al ca vi-
tăţii bucale (p < 0,01).

27,27% semnalează prezenţa unor leziuni de hi-
poplazie pe suprafeţele dentare.

De asemenea, există unele corelaţii între anumite 
răspunsuri şi valoarea indicelui DMF. Sunt valori 
strânse între cei care au răspuns afi rmativ la pro-
poziţia „Gingiile mele tind să sângereze când îmi 
periez dinţii“ şi valori ridicate ale scorului D şi 
DMF (p < 0,05). 

Valori ridicate ale indicelui D au fost corelate cu 
un răspuns afi rmativ la propoziţia „Nu mă duc la 
dentist până nu am o durerere de dinţi“ (15 subiecţi, 
p = 0,01). Răspunsuri pozitive la această afi rmaţie 
erau corelate cu indici D ridicaţi, dar şi cu indici F 
crescuţi. 

O altă corelaţie a fost găsită între afi rmaţiile 
„Îmi periez dinţii cu o perie de dinţi de dimensiuni 
mici“ şi „Îmi periez fi ecare dinte cu mare atenţie“ şi 
valori ridicate ale indicatorului F şi DMF (p < 0,05 
şi p < 0,02). Valori ridicate ale indicelui F erau aso-
ciate cu răspunsuri negative la următoarea pro po-
ziţie „Nu mă simt bine până când nu-mi periez 
dinţii cu mişcări puternice“ (p < 0,02). 

Atenţia pe care o acordă periajului dentar a fost 
relatată şi prin faptul că 57,57% dintre studenţi fo-
losesc soluţii revelatoare de placă bacteriană. 

24,24% dintre studenţi sunt de părere că este 
imposibil de prevenit afectarea parodontală numai 
prin periaj. 

Deşi 81,82% dintre subiecţi au primit aprecieri 
din partea stomatologului lor în privinţa modului în 
care îşi fac igiena orală, 21,21% dintre ei sunt ne-
mulţumiţi fi indcă, în ciuda faptului că se igienizează 
zi de zi cu atenţie, dinţii lor nu arată prea bine.

DISCUŢII

Studiul a evidenţiat atitudinea şi comportamentul 
pe care îl au studenţii dentişti faţă de propria să-
nătate orală prin completarea unui chestionar adap-
tat: chestionarul Hiroshima implementat de prof. 
Kawamura Makota de la Universitatea din Hiro-
shima. Chestionarul a fost aplicat la 110 studenţi 
din ultimul an al Facultăţii de Medicină Dentară 
din Bucureşti.

Evaluarea stării de sănătate odontală a fost fă-
cută cu ajutorul indicelui DMF-T, DMF-S. Există 
corelaţii semnifi cative între rezultatul examinărilor 
şi răspunsurile la chestionar. Totalul scorului 
HU-DBI a variat de la 6 la 12 cu o medie de 9,8. 

O altă corelaţie a fost stabilită între valori scă-
zute ale indicatorilor DS şi DT şi valori ridicate ale 
scorului HU-DBI (p < 0,05). 

CONCLUZII

Conduita studenţilor şi starea lor de sănătate 
orală vor avea un impact maxim în relaţia lor cu 
pa cienţii pe care îi vor trata.

Se impune realizarea unor studii mai ample şi 
corelarea situaţiei clinice cu nivelul de cunoştinţe şi 
comportamentul studenţilor, nivel ce demonstrează 
impactul educaţiei profesionale din anii de studiu. 
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