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REZUMAT
Sugerea policelui este considerată un act reflex înnăscut. Practicarea lui peste vârsta de 4 ani în cazurile de 
instabilitate emoţională şi anxietate devine un obicei vicios. Acest obicei vicios este unul din factorii etiologici 
determinanţi ai malocluziei clasa II/1 Angle.
Studiul s-a bazat pe o analiză a fotografiilor şcolarilor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani care au menţionat 
persistenţa acestui obicei vicios şi prezentau anomalii clasa II/1 Angle. Au fost analizate fotografii faţă şi 
profil, exobucal şi endobucal. 
Din grupul studiat am ales două cazuri pentru exemplificarea aspectelor clinice ale anomaliei clasa II/1 Angle. 
Subiecţii au păstrat obiceiul de sugere a policelui, care a determinat, alături de alţi factori etiologici, un 
dezechilibru scheletal prin apariţia: proalveolodenţiei superioare, retroalveolodenţiei inferioare cu inocluzie 
sagitală, cu supraacoperire frontală de 1/1 şi modificări ale aspectului fizionomic caracteristice anomaliilor 
clasa II/1 Angle. 
În cazul anomaliilor de clasa II/1 Angle, coexistenţa factorilor ereditari şi funcţionali patologici induc în general 
modificări scheletale şi neuromusculare cu repercusiuni estetice.
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ABSTRACT
Sucking the thumb is considered an inborn reflex. However, after the age of four (in case of emotional instability 
and anxiety) this reflex becomes a bad habit. This vicious habit is one of the most important etiological factors 
which determine the Angle Class II/1 malocclusion. 
The research relied on the analysis of the photos of schoolchildren aged 6 to 14 who admitted the persistence of 
this bad habit and also had Angle Class II/1 malocclusions. We analysed the photos of the face and of the exobuc-
cal and endobuccal profiles. 
We have chosen two cases from the researched group to highlight the clinical aspects of Angle Class II/1 maloc-
clusions. The patients maintained the bad habit of sucking the thumb which, accompanied by other etiological 
factors, led to a skeletal disequilibrium. Thus, many modifications may appear such as: upper jaw prognathism 
and lower jaw retrognathism with a sagittal inocclusion as well as changes of the physiognomy specific to Angle 
Class II/1 malocclusions. 
In the case of Angle Class II/1 malocclusions, the coexistence of hereditary and functional pathologic factors gen-
erally leads to skeletal and neuro-muscular modifications with aesthetic repercussions.
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INTRODUCERE

În literatura de specialitate este analizat actul de 
sugere a policelui din diferite puncte de vedere, 
opiniile fiind susţinute prin implicaţiile ereditare şi 
chiar psihologice asupra copilului.

Mulţi autori consideră sugerea policelui un act 
reflex înnăscut. De exemplu, Grivu, în 1988, îl ci-
tează pe Canut-Brusola, care a observat că acest 
obi cei este practicat de copii până la vârsta de 3-4 
ani într-un procent de peste 50%. (4)

Apariţia stărilor de instabilitate emoţională şi 
anxietate la copii transformă acest act reflex într-un 
obicei vicios dacă este practicat după vârsta de 4 
ani până la pubertate şi adolescenţă.

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul s-a bazat pe o analiză retrospectivă şi ac-

tuală a şcolarilor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani. 
Şcolarii care prezentau anomalii II/1 Angle au 

fost selecţionaţi în cadrul proiectului Anomaliile 
dento-maxilare la şcolari. (Nr. 1172, 13.11.2012) 
Au fost analizate fotografii faţă şi profil exo- şi en-
do oral, unde s-au observat: linia de contur a etajului 
inferior, treapta buzelor, şanţul labio-mentonier şi 
simetria facială.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
H. Pădure, A.R. Negru, D. Stanciu menţionează 

că „atât ereditatea, cât şi sugerea degetului sunt 
factori etiologici ce determină la pacienţi aceleaşi 
caracteristici ale anomaliei II/1 Angle.“ (5)

Caracteristic pentru aceste anomalii este „îngus-
tarea maxilarului superior, adâncirea bolţii palatine 
şi distalizarea relaţiilor de ocluzie.“ (6)

Din grupul studiat am ales două cazuri pentru 
exemplificarea aspectelor clinice în cazul anomaliei 
clasa II/1 Angle. În ambele cazuri subiecţii au păs-
trat obiceiul de sugere a policelui. Ca atare, acest 
obicei vicios a dus la modificări ale elementelor 
com ponente ale aparatului dento-maxilar.

CAZUL 1

Sex masculin, dentiţie mixtă cu modificări sche-
letale şi fizionomice caracteristice (Fig. 1).

La imaginea din normă facială frontală se poate 
observa fanta labială uşor întredeschisă prin care 
proemină incisivii centrali maxilari, ce se sprijină 
pe buza inferioară. Retrocheilia inferioară deter mi-
nă accentuarea prodenţiei maxilare, cu accentuarea 
şanţului labio-mentonier, ceea ce are ca rezultat 
modificarea aspectului fizionomic. 

FIGURA 1. Fotografie din faţă

FIGURA 2. Fotografie profil dreapta

În normă profil lateral dreapta distingem etajul 
inferior al feţei mărit cu un profil convex, fanta la-
bială întredeschisă şi buza superioară scurtă, hipo-
tonă şi puţin proeminentă. Mentonul este uşor pro-
eminent (Fig. 2).

Aspectul endobucal al arcadelor în ocluzie în 
nor mă frontală surprinde supraacoperirea de 1/1 cu 
aliniere şi spaţiere (Fig. 3).
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FIGURA 3. Fotografie endobucală în normă frontală în 
ocluzie

În normă profil dreapta endobucal în ocluzie 
observăm inocluzia sagitală cu marginea incizală a 
grupului frontal inferior articulând cu mucoasa 
palatină (Fig. 4).

FIGURA 4. Fotografie endobucală – profil dreapta în 
ocluzie

CAZUL 2

Sex feminin, dentiţie mixtă.
La examenul exooral în normă frontală se evi-

den ţiază asimetria facială şi fanta labială întredes-
chisă, cu scurtarea şi hipotonia buzei superioare. Su-
gerea degetului a determinat proalveolodenţia su-
 pe rioară cu vizibilitatea incisivilor superiori în 
fanta labială întredeschisă, marginea incizală pă-
trun zând adânc în buza inferioară (Fig. 5).

Pe fotografia de profil remarcăm linia uşor con-
vexă a acestuia şi etajul inferior al feţei uşor mărit. 
Buza superioară hipotonă şi scurtată este uşor pro-
eminentă. Şanţul labio-mentonier este accentuat. 
Un ghiul goniac este deschis (Fig. 6).

La examenul endooral în normă frontală con-
statăm forma de V a arcadei dento-alveolare cu mo-
di ficarea axului de implantare a incisivilor şi pla-

FIGURA 5. Fotografie faţă în normă frontală

FIGURA 6. Fotografie profil dreapta

sarea marginilor incizale tot pe o linie în V deschisă 
ocluzal. Proalveolodenţia superioară instalată în 
urma sugerii policelui a dus la apariţia inocluziei 
sagitale şi supraacoperirii de 1/1 în zona frontală. 
În ocluzie marginile incizale inferioare intră în con-
tact cu mucoasa palatinală, cu închiderea pe palat 
(Fig. 7).
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FIGURA 7. Fotografie endobucală în normă frontală în 
ocluzie

Toţi autorii au constatat că este foarte greu să 
se pari aspectul clinic caracteristic unui copil ce şi-a 
supt degetul faţă de aspectul clinic al anomaliei 
clasa II/1 Angle. 

Există şi în cazul anomaliei clasa II/1 Angle risc 
de recidivă în urma tratamentului, mai ales când în 
etiologie sunt implicaţi atât factorul ereditar, cât şi 
factorul muscular, prin persistenţa obiceiului vicios 
de sugere a policelui. (8)

Ţinând cont de posibilitatea de recidivă, încă de 
la început trebuie prezentat pacientului şi aparţi-

nătorilor planul de tratament. Este absolut necesar 
pentru un rezultat optim, obţinerea consimţământu-
lui şi cooperarea pacientului în timpul tratamen-
tului. (7) 

Pentru a avea cooperarea în timpul tratamentului 
trebuie stabilită cauza care a determinat persistenţa 
obiceiului vicios. Printre cauzele ce determină per-
sistenţa obiceiului vicios al sugerii policelui, Fratu 
citează: caracterul erotic (Stark), tensiunile ner-
voase (Witman), tulburările emoţionale (Gale şi 
Ayer), comportamentul regresiv (Spitz). (3)

La copiii care persistă în obiceiul vicios de su-
gere a policelui, bolta palatină fiind mai adâncă, se 
am plifică modificările fonatorii ce constau în vor-
birea peltică şi stigmatism. (1,2) 

CONCLUZII

În cazul anomaliilor de clasa II/1 Angle, coexis-
tenţa factorilor ereditari şi funcţionali patologici 
induc în general modificări scheletale şi neuromus-
culare cu repercusiuni estetice. 

Notă
Toţi autorii au contribuit în mod egal la elabo-

rarea acestui articol.
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