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REZUMAT
Obiective: Demonstrarea efectului estetic al tratamentului ortodontic de aliniere a arcadelor dentare în zona 
frontală, în vederea îmbunătăţirii zâmbetului.
Material şi metodă: Evaluare clinică şi imagistică a 4 cazuri clinice care au solicitat reabilitarea funcţiei este-
tice. Decizia terapeutică a fost stabilită după un consult interdisciplinar între medicul dentist curant, ortodont, 
chirurg şi protetician. Pentru a răspunde solicitării pacienţilor, a fost iniţiat tratamentul ortodontic, cea mai 
biologică alternativă terapeutică, chiar dacă a fost necesară extracţia bilaterală a unor premolari.
Rezultate: Comparând, clinic şi prin fotografii extra şi intraorale, statusul iniţial şi final al pacienţilor, am sta-
bilit că s-a realizat o îmbunătăţire evidentă a esteticii pacienţilor, aceştia exprimându-şi satisfacţia.
Concluzii: Tratamentul ortodontic reprezintă prima opţiune terapeutică, cu rezultate estetice deosebite, în 
cazurile de incongruenţă dento-alveolară prin lipsă de spaţiu.
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ABSTRACT
Purpose: To emphasize the esthetic result of bringing anterior teeth into alignment with orthodontic treatment, as 
a mean of smile makeover.
Material and method: Clinical and imagistic evaluations were performed in 4 patients with chief complaints re-
lated to poor dental esthetics. An interdisciplinary approach integrating orthodontics, oral surgery and prosthetics 
into oral treatment planning was performed. The patients underwent orthodontic treatment. Teeth extraction in the 
laterally maxilla were performed for space management. 
Results and discussions: Initial situations and final results were clinically and imagistically compared. Consider-
able esthetic improvement was noticed in all cases and all patients were satisfied with the final results.
Conclusions: Orthodontic therapy is the first choice in cases with crowding in the anterior maxilla and complex 
treatment needs. The esthetic results of orthodontic therapy are unique.
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REABILITARE ORALĂ

INTRODUCERE

Aranjamentul dinților în arcade dentare armoni-
oase este esențial pentru un aspect frumos și sănă-
tos. Înghesuirile dentare în zona frontală maxilară, 
zona estetică, afectează fizionomia şi, de asemenea, 
reprezintă un factor de risc pentru boala parodonta-
lă, deoarece autocurăţirea şi curăţirea artificială a 
dinţilor sunt dificil de realizat (1). 

De asemenea, în prezenţa incongruenţei dentare 
cu înghesuire în zona anterioară, dinţii frontali nu 
realizează separarea dinţilor laterali în mişcarea de 
propulsie a mandibulei și ocluzia va fi instabilă (2).

Dinții anteriori maxilari sunt cei mai importanţi 
pentru estetica facială, deoarece aceştia sunt primii 
care definesc un zâmbet. Prin urmare, stabilitatea 
alinierii dinților frontali maxilari este o problemă 
importantă (3).

Tratamentul ortodontic poate îmbunătăţi esteti-
ca facială în cazul înghesuirilor dentare, dar stabi-
litatea pe termen lung a dinților aliniaţi este foarte 
variabilă și imprevizibilă. O variabilitate largă pri-
vind rezultatele pe termen lung ale acestor proce-
duri terapeutice poate fi corelată cu gradul iniţi al 
de înghesuire, cu planul de tratament, cu vârsta 
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pacientului și cooperarea lui în timpul și după fina-
lizarea tratamentului (4).

Anumite studii privind stabilitatea alinierii den-
tare post tratament ortodontic au arătat că recidive-
le la nivelul dinţilor frontali mandibulari sunt mai 
frecvente decât în cazul dinţilor frontali maxilari. 
Aceste studii au prezentat dificultățile întâmpinate 
în formularea unor concluzii semnificative bazate 
pe dovezi din cauza problemelor inerente de pro-
iectare a studiilor retrospective (5).

FIGURA 1. Cazul 1 – situaţia iniţială, vedere frontală, în 
intercuspidare maximă.

FIGURA 2. Cazul 1 – situaţia iniţială, imagini ocluzale.

FIGURA 3. Cazul 1 – rezultatul final, imagine frontală.

FIGURA 4. Cazul 1 – rezultatul final, imagini ocluzale.

Estetica a devenit o componentă majoră a medi-
cinei dentare moderne. Terapia ortodontică este o 
procedură consevatoare care poate fi folosită pen-
tru a îmbunătăţi estetica dentară şi pentru a remo-
dela aspectul dentar și zâmbetul. În încercarea de a 
oferi o soluție terapeutică favorabilă pentru cazuri-
le cu dinții frontali malpoziționați, medicii dentişti 
decid, în mod tradiţional, abordarea ortodontică. 
Cu toate acestea, în unele cazuri, sunt necesare 
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FIGURA 5. Cazul 2 – situaţia iniţială, imagine frontală.

FIGURA 6. Cazul 2 – situaţia iniţială, imagini ocluzale.

FIGURA 7. Cazul 2 – rezultatul final, imagine frontală.

FIGURA 8. Cazul 2 – rezultatul final, imagini ocluzale.

modificări privind morfologia dentară pentru o es-
tetică optimă (6). 

SCOPUL STUDIULUI

Scopul acestei lucrări a fost de a evidenţia re-
zultatele estetice si biologice de aliniere a dinților 
anteriori care prezentau incongruenţă dento-alveo-
lară cu înghesuiri dentare, obţinute prin intermediul 
tratamentului ortodontic.

MATERIAL ŞI METODĂ

Evaluările clinice inițiale și finale au fost efectu-
ate la 4 pacienți cu acuze principale legate de este-
tica dentară deficitară, consecutivă înghesuirii din-
ţilor frontali. Pentru o decizie terapeutică adecvată, 
s-a recurs la o abordare interdisciplinară între me-
dicul dentist curant, ortodont, chirurg şi protetician. 

În consecinţă, toate cazurile au fost abordate or-
todontic, o alternativă terapeutică biologică, chiar 
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dacă pentru obţinerea de spaţiu a fost necesară ex-
tracţia bilaterală a unor premolari.

REZULTATE

Comparând, clinic şi prin fotografii extra şi in-
traorale, situațiile clinice inițiale și rezultatele fina-
le, s-a observat o îmbunătăţire evidentă a esteticii 
pacienţilor, aceştia declarându-se satisfăcuţi de 
tratament. Rezultatele obţinute sunt prezentate în 
figurile de mai sus (Fig. 1-8). 

DISCUŢII

Prezentarea cazurilor accentuează beneficiile 
tratamentului ortodontic. În toate cazurile a fost ob-
servată o îmbunătățire estetică considerabilă, atât la 
nivel dento-gingivo-alveolar, cât și la nivel facial. 
La finalul tratamentului, s-a reuşit obţinerea unor 
relații estetice între buze şi dinți. Realizarea alinia-
mentului dinților a fost însoțită de localizări ideale 
privind marginile gingivale și de contururi gingiva-
le armonioase. Nu au fost necesare modificări pri-
vind morfologia dentară. Complianţa pacienților a 
contribuit la succesul tratamentului ortodontic. De 
asemenea, pacienții au fost mulțumiți de rezultatele 
finale obţinute.

În literatura de specialitate există suficiente ast-
fel de studii care au prezentat rezultate asemănătoa-
re studiului nostru (7-9). 

Corectarea aliniamentului defectuos al dinților 
poate fi realizată prin terapii ortodontice sau terapii 
restauratoare. Modificările restauratoare pentru ali-
niamentul dinților frontali necesită îndepărtarea de 
țesuturi dentare dure sănoase, iar profilul de emer-
genţă al restaurării finale, destinat să susţină margi-
nea gingivală liberă și papilele interdentare, poate 
pune în pericol sănătatea parodontală (10).

Referitor la alinierea dinților frontali maxilari, 
relațiile de contact dintre incisivul lateral şi incisi-
vul central par a fi cele mai critice. Contactele pro-
ximale mici în suprafață ar putea creşte şansele de 
recidivă de-a lungul timpului (3,4).

În legătură cu stabilitatea alinierii dinţilor ante-
riori maxilari, există autori care arată că aceasta a 
fost ridicată pe termen lung, dar un procent semni-
ficativ crescut de dinți au avut tendința de a reve-
ni la poziția lor iniţială (3). Atâta timp cât există o 
preocupare mare privind estetica, o recidivă, chiar 
mică, ar putea fi o problemă. Acest fapt obligă me-
dicul ortodont să controleze factorii de risc din tim-
pul și după finalizarea tratamentului ortodontic şi 
de asemenea, să informeze pacienţii cu privire la 
această posibilă problemă (3).

Pacienţii sunt preocupaţi permanent să aibă un 
zâmbet cât mai estetic. În consecinţă, solicitările 
lor devin tot mai frecvente pentru tratamente orto-
dontice de aliniere a dinţilor înghesuiţi, iar medicul 
ortodont, pentru a evita cât mai mult posibil reci-
divele, trebuie să dispensarizeze pacienţii care au 
beneficiat de astfel de proceduri terapeutice.

CONCLUZII

Terapia ortodontică ar trebui sa fie tratamen-
tul de elecţie la pacienții cu nevoi complexe de 
tratament şi cu înghesuiri dentare în zona fronta-
lă maxilară. Rezultatele estetice ale terapiei orto-
dontice, în astfel de situaţii clinice, sunt unice.
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