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REZUMAT
Scopul acestui articol este: (1) prezentarea factorilor relevanţi pentru obţinerea unor reabilitări pluridentare 
fixe implantoportate estetice în zona laterală şi (2) stabilirea valorii prognostice a scorului estetic calculat 
pentru acest tip de reabilitări înainte de începerea tratamentului (a scorului estetic iniţial).
Materiale şi metode: În perioada decembrie 2002 – martie 2016 au fost inserate în zonele laterale 243 de 
reabilitări pluridentare fixe implantoportate (coroane solidarizate şi punţi). La începutul fiecărui tratament, am 
calculat scorul estetic iniţial (înainte de tratament) şi l-am comparat cu cel final (după tratament).
Rezultate: Scorul estetic iniţial a corespuns cu scorul estetic final cu o deviaţie de până la 2 puncte în pro-
porţie de 91%.
Discuţii: Procentul de acuitate de numai 91% se datorează probabil unor paragrafe subiective, ca de exem-
plu „cerinţele estetice“ sau „igiena şi cooperarea pacientului“, dar şi nefolosirii unui ghid chirurgical.
Concluzii: Calcularea unui scor estetic iniţial pare să fie o metodă acceptabilă pentru aprecierea prognosti-
cului estetic pentru reabilitările fixe pluridentare implantoportate din zona laterală.

Cuvinte cheie: reabilitări pluridentare fixe implantoportate laterale, scor estetic alb, scor este-
tic roz, factori de risc estetici Renouard-Rangert, scor estetic iniţial Renouard-Rangert,

scor estetic final Renouard-Rangert

ABSTRACT
The purpose of this paper is: (1) to present the pertinent factors for obtaining an esthetic multiple-tooth im-
plant-borne fixed superstructure in the load-bearing area and (2) to assess the prognostic value of the initial 
esthetic score calculation for this type of prothesis.
Materials and methods: From December 2002 to March 2016 we inserted in all load-bearing areas 243 multi-
ple-tooth implant-borne fixed superstructures. We have calculated the initial esthetic score, e.g. before treatment 
and biased it against the final one, e.g. after treatment.
Results: The initial esthetic score matched the final one up to a maximal 2-point deviation.
Discussion: The only 91% accuracy match is probably due to several subjective paragraphs like “esthetic re-
quirements” or “hygiene level and availability”, but also due to giving up using surgical guides.
Conclusions: Calculation of an initial esthetic score seems to be an acceptable method for predicting the esthetic 
outcome for multiple-tooth implant-borne fixed superstructures in the load-bearing areas. 

Keywords: multiple-tooth implant-borne fixed superstructures in the load-bearing area, 
white esthetic score, pink esthetic score, Renouard-Rangert esthetic risk factors, Renouard-

Rangert initial esthetic score, Renouard-Rangert final esthetic score

IMPLANTOLOGIE

INTRODUCERE

 În zonele laterale bimaxilare, atât reabilitările 
fixe pe dinţii naturali, cât şi cele implantoportate 
au un rol estetic mai puţin important decât cel func-
ţional. Totuşi, în anul 2016 aproape toţi pacienţii 

au pretenţii estetice foarte ridicate. Orice reabilita-
re fixă frontală sau chiar laterală care nu creează 
impresia unor dinţi naturali va fi refuzată de paci-
ent, iar consecinţele vor fi dezastruoase: legătura 
pacient-medic va fi distrusă, pacientul şi medicul 
vor fi frustraţi iar în cazul în care tratamentul va 
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FACTORI DE RISC GINGIVALI
Linia surâsului este Dentară     -2 Gingivală     2

Gingia cheratinizată este Groasă și fibroasă     -2 Subțire     2
Conturul gingival Este armonic     -1 Nu este armonic     1

Papilele dinților vecini sunt Slab exprimate     -0,5 Bine exprimate     0,5
FACTORI DE RISC DENTARI

Forma dinților naturali este Pătrată     -0,5 Triunghiulară     0,5
Poziția punctelor de contact <5mm peste nivelul osos     -0,5 >5mm peste nivelul osos     0,5

Forma contactului interdentar este În suprafață     -0,5 Punct     0,5
FACTORI DE RISC OSOȘI

Concavitate osoasă vestibulară Este absentă     -1 Este prezentă     1
Implanturi învecinate Nu există     -1 Există     1

Resorbție osoasă verticală Nu există     -1 Există     1
Ciocuri osoase interproximale Există     -0,5 Nu există     0,5

FACTORI DE RISC LEGAȚI DE PACIENT
Cerințele estetice sunt Obișnuite     -2 Deosebite     2

Igiena și cooperarea pacientului sunt Bune     -1 Proaste     1
Reabilitarea provizorie a fost Stabilă     -0,5 Instabilă     0,5

Completează scoringul final în 
căsuța corespunzătoare OK     <2 Atenție     2-3 Pericol     >3

Modificat după Renuard F., Rangert B. Risk 
Factors in Implant Dentistry. Quintessence 
Publishing Co., 1999. 

OK ATENȚIE

FIGURA 1. Factorii de risc estetici

trebui refăcut, profitul material va dispărea. Pentru 
a nu ajunge la astfel de situaţii, orice caz de rea-
bilitare frontală trebuie studiat temeinic înainte de 
construirea planului de tratament şi a devizului. 
Acest lucru nu se poate face „la repezeală – între 
pacienţi“. Pentru a studia în linişte multitudinea de 
informaţii virtuale şi reale, este nevoie de izolare, 
timp şi linişte (1).

SCOPUL 

Scopul acestui articol este: (1) prezentarea fac-
torilor relevanţi pentru obţinerea unor reabilitări 
pluridentare fixe implantoportate estetice în zona 
laterală şi (2) stabilirea valorii prognostice a scoru-
lui estetic calculat pentru acest tip de reabilitări îna-
inte de începerea tratamentului (scor estetic iniţial). 

NOŢIUNI

Scorul estetic alb (white esthetic score) este o 
modalitate de prezentare a factorilor estetici dentari 
care propune un indice de evaluare pentru porţiu-
nea coronară a reabilitării (1,3). Fiecare din urmă-
toarele cinci elemente primeşte o notă între 0 şi 2 
(0=mediocru, 1=intermediar, 2=optim). La sfârşi-
tul calculului, se obţine exact ca în sistemul şcolar 
românesc o notă între 0 şi 10, deci foarte uşor de 
interpretat:

 – morfologia coroanei, conturul şi volumul co-
roanei, culoarea (tenta şi saturaţia) coroanei;

 – starea suprafeţei dentare, transluciditatea şi 
caracterizarea suprafeţei dentare.

Scorul estetic roz (PES = pink esthetic score) 
este o modalitate de prezentare a factorilor estetici 
gingivali care propune un indice de evaluare pentru 
ţesutul moale periimplantar (1,3). Fiecare din ur-
mătoarele şapte elemente primeşte o notă între 0 şi 
2 (0=mediocru, 1=intermediar, 2=optim). La sfârşi-
tul calculului se obţine tot o notă între 0 şi 14, deci 
foarte uşor de interpretat:

 – papila dentară distală;
 – papila dentară mezială;
 – nivelul ţesutului moale;
 – conturul ţesutului moale;
 – procesul alveolar;
 – culoarea gingiei;
 – textura gingiei.

La prima vedere, atenţia observatorului este 
atrasă de papilele periimplantare, dar există şi un 
alt factor la fel de important: conturul ţesutului 
moale (ghirlanda gingivală) (4). Dacă se sumează 
scorul roz cu cel alb, se obţin note între 0 şi 24. 
Pentru a obţine o coroană estetic acceptabilă, este 
necesară o notă finală de cel puţin 12. Dezavantajul 
acestei metode este că se poate aplica numai pentru 
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reabilitările unidentare şi numai dacă există dintele 
analog pentru comparaţie (3). 

Factorii de risc estetici Renouard-Rangert 
(5) sunt altă modalitate, mult mai analitică, de pre-
zentare a factorilor de risc estetici (Fig. 1). Sunt ex-
primaţi sub formă de numere şi sunt folosiţi pentru 
calcularea scorului estetic Renouard-Rangert este-
tic iniţial şi/sau final sub formă originală sau modi-
ficată (2) (Fig. 1,2). Pot fi folosiţi şi pentru aprecie-
rea reabilitărilor pluridentare implantoportate.

Scorul estetic Renouard-Rangert (5) este nota 
finală obţinută prin adunarea factorilor de risc es-
tetici. Se foloseşte pentru stabilirea prognosticului 
estetic al unui tratament implanto-protetic ce nu a 
fost încă început (scor iniţial) sau pentru analiza 
rezultatelor după terminarea tratamentului (scor fi-
nal) (2,5). Este împărţit în 3 zone (Fig. 2). 

<2
OK

2-3
ATENȚIE

>3
PERICOL

FIGURA 2. Scorul estetic Renouard-Rangert

FIGURA 4. Extras din radiografia panoramică iniţială. Dinţii 
46 şi 48 vor fi extraşi. Întrebarea cheie a fost dacă se vor 
înşuruba implanturile în locul rădăcinilor plus GBR 
(regenerare osoasă ghidată) sau în zonele fără rezorbţie 
osoasă dintre fostele rădăcini, unde nu este nevoie de 
GBR (?mm).

Urmează prezentarea unui caz unde scorul este-
tic final a fost identic cu cel iniţial pentru că singu-
rul paragraf care s-a modificat a fost „papilele din-
ţilor vecini“, care s-au cicatrizat după root planing 
(Fig. 3). Implanturile au fost inserate în os exclusiv 
autolog, evitându-se intenţionat zonele cu deficit 
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FIGURA 3. Scorul estetic iniţial a fost de 2,5

osos care necesitau regenerare osoasă ghidată. Nu 
s-a folosit un ghid chirurgical. În concluzie, „filo-
zofia“ acestui plan de tratament din zona laterală a 
fost sacrificarea unor paragrafe estetice pentru ob-
ţinerea unui scor biomecanic mai bun.
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FIGURA 5. Reconstituire panoramică a tomografiei BCCT 
la 6 săptămâni după extracţii. Pe baza secţiunilor coronare, 
am hotărât implantările între fostele rădăcini, în os autolog 
de volum maxim şi densitate ridicată. Numai implantul mij-
lociu va fi înşurubat în fosta alveolă distală a molarului 46 
(vezi pe desen diametrul şi lungimea implanturilor). 

FIGURA 6. Aspect ocluzal la 8 săptămâni după extracţia 
molarilor 46 şi 48. Se observă zonele cu resorbţie osoasă 
care vor trebui evitate la implantare.

FIGURA 7. Radiografie periapicală imediat după implantări. 
În alveola distală a molarului 46 am înşurubat fără GBR un 
implant al cărui diametru a depăşit diametrul fostei alveole.

FIGURA 8. Aspect ocluzal în timpul descoperirii implanturi-
lor. Se observă cum implanturile au evitat o zonă cu deficit 
osos.

FIGURA 9. Aspect vestibular după înşurubarea bonturilor 
de transfer drepte. Preţul care a fost plătit pentru implan-
tarea în zone de os cu densitate maximă sunt implanturi 
neparalele şi  posibile repercusiuni estetice negative.

FIGURA 10. Aspect vestibular după cimentarea coroanelor 
solidarizate. Preţul care a fost plătit pentru implantarea în 
zone de os cu densitate maximă sunt coroane cu un contur 
nenatural. În zona fostei alveole meziale a molarului 46 a 
fost necesară o gingie artificială din ceramică.
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FIGURA 11. Aspect lingual după cimentarea coroanelor 
solidarizate.

MATERIALE ŞI METODE

În perioada decembrie 2002 – martie 2016 au 
fost inserate în zonele laterale 243 de reabilitări 
pluridentare fixe implantoportate (coroane solidari-
zate şi punţi). Dintre acestea, 190 au fost reabilitări 
cimentate şi 53 au fost reabilitări înşurubate. La în-
ceputul fiecărui tratament am calculat scorul estetic 
iniţial (înainte de tratament) şi l-am comparat cu cel 
final (după tratament).

Pentru fiecare caz clinic am construit un fişier 
Power-Point (PPT file) care a conţinut şi fotogra-
fii standardizate intraorale (vedere vestibulară şi 
ocluzală înainte de tratament şi după tratament). 
Înaintea fiecărui tratament am calculat, pe baza fo-
tografiilor (Fig. 4-11) şi a aprecierii clinice, scorul 

FACTORI DE RISC GINGIVALI
Linia surâsului este Dentară     -2 Gingivală     2

Gingia cheratinizată este Groasă și fibroasă     -2 Subțire     2
Conturul gingival Este armonic     -1 Nu este armonic     1

Papilele dinților vecini sunt Slab exprimate     -0,5 Bine exprimate     0,5
FACTORI DE RISC DENTARI

Forma dinților naturali este Pătrată     -0,5 Triunghiulară     0,5
Poziția punctelor de contact <5mm peste nivelul osos     -0,5 >5mm peste nivelul osos     0,5

Forma contactului interdentar este În suprafață     -0,5 Punct     0,5
FACTORI DE RISC OSOȘI

Concavitate osoasă vestibulară Este absentă     -1 Este prezentă     1
Implanturi învecinate Nu există     -1 Există     1

Resorbție osoasă verticală Nu există     -1 Există     1
Ciocuri osoase interproximale Există     -0,5 Nu există     0,5

FACTORI DE RISC LEGAȚI DE PACIENT
Cerințele estetice sunt Obișnuite     -2 Deosebite     2

Igiena și cooperarea pacientului sunt Bune     -1 Proaste     1
Reabilitarea provizorie a fost Stabilă     -0,5 Instabilă     0,5

Completează scoringul final în 
căsuța corespunzătoare Atenție     2,5

Modificat după Renuard F., Rangert B. Risk 
Factors in Implant Dentistry. Quintessence 
Publishing Co., 1999. 

OK ATENȚIE

FIGURA 12. Scorul estetic final a fost tot de 2,5

estetic iniţial şi la sfârşitul fiecărui tratament am 
calculat scorul estetic final. Am comparat scorul 
iniţial cu cel final. O deviaţie de până la 2 puncte a 
fost considerată irelevantă. 

REZULTATE

Scorul estetic calculat la începutul tratamentu-
lui a corespuns cu scorul estetic calculat la sfârşitul 
tratamentului cu o deviaţie de până la 2 puncte în 
proporţie de 91%. 

DISCUŢII

Procentul de acuitate de numai 91% se datorea-
ză unor paragrafe foarte subiective, ca de exemplu 
„cerinţele estetice” sau “igiena şi cooperarea paci-
entului”. Principala deficienţă a studiului este că nu 
am putut calcula evoluţia scorului estetic final la 
intervale de timp standardizate (la 5 şi la 10 ani) 
după inserţia reabilitărilor. Principalul merit este că 
stabileşte o valoare prognostică ridicată pentru sco-
rul estetic iniţial. 

CONCLUZII

Calcularea scorului estetic iniţial este o metodă 
acceptabilă pentru aprecierea prognosticului estetic 
pentru reabilitările fixe pluridentare implantoporta-
te din zona laterală.
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