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PEDODONŢIE20
PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN CAZUL FRACTURILOR 

DENTARE LA DINŢII TINERI. CAZ CLINIC
Therapeutic protocol for dental fractures in young teeth. Clinical case
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REZUMAT
Conform datelor statistice, afecţiunile dento-parodontale determinate prin traumatism interesează anual mili-
oane de pacienţi din întreaga lume. Traumatismele dento-parodontale sunt urgenţe medicale, atât prin ca rac-
terul lor acut, dar şi prin două aspecte importante ce la conferă specifi citate: vârsta pacientului şi multi disci-
plinaritatea abordării terapeutice. (1) 
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ABSTRACT
According to statistics, periodontal dental diseases caused by trauma interest annualy million patients world-
wide. Periodontal dental injuries are medical emergencies, both by their acute, but also two important things to 
confer specifi city: patient age and multidisciplinary therapeutic approach.
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INTRODUCERE

În funcţie de gravitatea traumatismului dento-
parodontal, atitudinea terapeutică trebuie să inte re-
seze mai multe discipline ale medicinii dentare 
cum ar fi : chirurgia dento-alveolară şi BMF, endo-
donţia, pedodonţia, endodonţie, ortodonţie, paro-
don  tologie şi protetică dentară.

Etiologia traumatismelor poate fi  directă prin 
cădere, agresiune sau lovire accidentală, mai rar in-
directă prin cădere pe menton, cu închiderea gurii. 
În mod excepţional traumatismele pot fi  şi de natură 
iatrogenă, prin accidente survenite în urma trata-
men telor stomatologice sau ortodontice. 

PREZENTARE DE CAZ

Pacientul, în vârstă de 12 ani, se prezintă cu frac-
tură coronară la nivelul lui 21, cu interesarea ca-
merii pulpare, în urma căderii accidentale pe 
gheaţă. 

În urma examenului clinic s-a observat că linia 
de fractură s-a produs în 1/3 cervicală a coroanei 
(fragmentul detasat complet fi ind recuperat de către 
părinţi), expunerea pulpei dentare cu aspect is che-
mic, mobilitatea dentară în limite normale, lipsa 
traumatismelor asociate, prezenţa unei escoriaţilor 
la nivelul buzei superioare. Vitalitatea pulpară este 
testată termic, obţinându-se o uşoară durere până la 
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moderat cu caracter tranzitoriu. Examenul radio lo-
gic arată lipsa fragmentului coronar cu deschi derea 
camerei pulpare, lipsa fracturilor radiculare, spaţiul 
periapical nemodifi cat, precum şi dezvol tarea com-
pletă a rădăcinii.

TRATAMENT

Scopul tratamentului a fost acela de a păstra vi-
ta  litatea pulpară, prin conservarea unei pulpe ne-
infl amate, chiar dacă dintele prezenta apexul închis. 
Cvek recomandă menţinerea vitalităţii pulpare la 
dinţii cu apexul închis, în cazul copiilor şi adoles-
cenţilor, deoarece extirparea privează dintele de 
apoziţia fi ziologică dentinară, lăsându-l cu pereţii 
dentinari subţiri predispusi la fracturi. (2)

Astfel s-a realizat anestezie locală, izolarea din-
telui cu rulouri, toaletarea dintelui cu ser fi ziologic 
şi dezinfectarea cu hipoclorit de sodiu 2,5%. S-a 
în  depărtat cheagul sangvin cu ajutorul unei lingure 
Black fi ne şi s-a realizat hemostaza cu bulete sterile 
umectate în ser fi ziologic. Nu s-a uscat cu sprayul 
de aer pentru a nu provoca leziuni în profunzime. 
Pentru că hemoragia a persistat, s-a încercat reali-
zarea unei pulpotomii profunde, sub irigare con-
tinuă cu ser fi ziologic. Dar, deoarece aprecierea sa-
tusului pulpar este difi cilă la nivel atât de profund, 
iar rezultatele incerte, s-a hotărât realizarea extir-
pării totale a pulpei. Canalul a fost supus trata men-
tului mecanic convenţional cu irigaţii de hipoclorit 
de sodiu 2,5%, uscat cu conuri de hârtie şi sigilat cu 
obturaţie provizorie de hidroxid de calciu (calasept) 
pentru dezinfecţia sa (Fig. 1).

După 7 zile, timp în care dintele nu a prezentat 
semne şi simptome de infecţie, hidroxidul de calciu 
este îndepărtat prin lavaj abundent şi uscat, iar la 
nivel apical s-a aplicat MTA de consistenţă cât mai 
densă, cu ajutorul unui plugger. În canal s-a introdus 
o buletă umedă, dar nu în contact cu MTA-ul, iar 
deasupra una uscată şi dintele s-a inchis cu un ma-

terial de obturaţie provizorie. A doua zi s-a efectuat 
obturaţia de canal cu un material pe bază de răşină 
epoxidică (AHplus), nu înainte de a contola duri-
tatea stratului de MTA cu un ac endodontic şi de a 
măsura lungimea canalului obturat.

Reconstituirea coronară s-a realizat cu pivot din 
fi bră de sticlă şi fragmentul dentar recuperat, ce a 
fost păstrat în tot acest timp într-un fl acon steril cu 
ser fi ziologic (Fig. 2). Astfel s-a preparat canalul 
ra dicular, s-a ales pivotul corespunzător diametrului 
canalului (Fig. 3) şi s-a ajustat lungimea extra co ro-
nară, astfel încât fragmentul fracturat să se ataşeze 
la nivelul liniei de fractură, iar pivotul să nu fi e în 
tensiune la nivelul porţiunii detaşate (Fig. 4).

FIGURA 1. Obturaţia cu Ca(OH)

FIGURA 2. Fragmentul recuperat

FIGURA 3. Alegerea pivotului

Pivotul a fost cimentat în canal cu un ciment pe 
bază de răşină (Relyx), iar marginile dentare, dar şi 
cele ale fragmentului recuperat au fost bizotate, 
gravate acid, condiţionate şi fotopolimerizate. Frag-
mentul dentar recuperat a fost ataşat cu ajutorul 
unei răşini compozite de tipul Variolink (Fig. 5) 
adaptat ocluzal static şi dinamic. Am optat pentru 
Variolink din considerente de rezistenţă mecanică a 
cimentului.
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Pacientului i-au fost date indicaţiile de igenă 
den tară şi sfătuit să nu realizeze incizia directă a 
alimentelor la nivelul lui 21. Evaluarea clinică şi 
radiologică realizată la o lună nu a evidenţiat mo-
difi cări semnifi cative la nivel parodontal sau co-
ronar (Fig. 6)

CONCLUZII

Această metodă de reconstrucţie coronară, prin 
reataşarea fragmentului fracturat în urmal unui 
traumatism, poate fi  o metodă preferată restaurării 
cu răşini compozite, atunci când fragmentul este 
dis ponibil, iar adaptarea la dinte este corectă. 
Această tehnică de reconstituire prezintă o serie de 
avantaje cum ar fi : acceptarea psihologică rapidă de 
către pacient, timp redus de tratament, restaurarea 
corectă a morfologiei şi texturii dintelui, precum şi 
o abraziune similară dinţilor naturali.

Menţiune
Această lucrare este parţial sprijinită de  Pro-

gramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane (POSDRU) fi nanţat din Fondul So-
cial European şi de către Guvernul României prin 
contractul nr. POSDRU 141531.

FIGURA 4. Ataşarea fragmentului 

FIGURA 5. Reconstituirea coronară

FIGURA 6. Rezultatul fi nal 
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