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ABSTRACT
This article reviews the therapeutic approaches of the premolars and highlights the special aspects of the 
dental restorative treatments in premolars. The direct restoration of the coronal hard tissues loss in pre-
molars is conditioned by several aspects involved, such as: topographic localization on the dental arches, 
aesthetical requirements, the association of different coronal dental lesions. A characteristic aspect of the 
premolars direct resin composite restorations is the phenomenon of cuspal flexure; the causes, con-
sequences, as well as the ways of its prevention are presented in the article.
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REZUMAT
Articolul de faţă trece în revistă modalităţile de abordare terapeutică ale premolarilor şi pune în evidenţă 
particularităţile tratamentelor restauratoare odontale ale acestora. Restaurarea directă a pierderii de 
substanţă dură dentară la nivelul premolarilor este condiţionată de multiple aspecte implicate, între care se 
menţionează: localizarea topografică în cadrul arcadelor dentare, cerinţele fizionomice, asocierea frecventă 
a mai multor tipuri de leziuni coronare cu lipsă de substanţă. Un aspect caracteristic al restaurărilor 
odontale cu răşini compozite la premolari îl reprezintă fenomenul de flectare cuspidiană, fiind prezentate 
cauzele, consecinţele, precum şi modalităţile de prevenire ale acestuia

Cuvinte cheie: premolar, tratament restaurator, răşină compozită, flectare cuspidiană

ARTICOLE DE ORIENTARE

INTRODUCERE

Premolarii sunt dinţi situaţi în zona laterală a ar-
cadelor dentare, între canini şi primii molari. Cro-
nologia erupţiei pentru dinţii premolari este cuprin-
să între 9-12 ani, cu diferenţe legate de sex în 
privinţa apariţiei primului premolar maxilar. Co-
roanele dentare ale premolarilor au un volum inter-

mediar, mai mare decât al dinţilor frontali, dar mai 
mic decât al molarilor. Prezintă o faţă ocluzală, al-
cătuită din doi cuspizi bine exprimaţi, cu ajutorul 
cărora premolarii îşi exercită rolul în cadrul dentiţi-
ei. Morfologia coronară specifică premolarilor pre-
cum şi topografia acestora în cadrul arcadelor den-
tare reprezintă factori ce determină aspecte par-
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ticulare ale tratamentelor restauratoare la premolari 
(1). 

Patologia odontală cu care ne confruntăm la ni-
velul acestui grup de dinţi este legată de: procese 
carioase şi complicaţiile acestora; afectarea prin le-
ziuni de uzură dentară: abfracţie, eroziune, leziuni 
abrazive; traumatisme dentare coronare sau coro-
no-radiculare (2). 

Abordarea terapeutică a premolarilor constă în:
– Tratamente restauratoare odontale, ce vizea-

ză refacerea pierderii de substanţă dură den-
tară, indiferent de cauzele acesteia; aceasta
se poate realiza cu ajutorul restaurărilor di-
recte sau prin mijloace protetice;

– Tratamente endodontice, când a apărut o im-
plicare a ţesutului pulpar sau a teritoriului
apical, consecutiv cariei sau altor tipuri de
leziuni de etiologie necarioasă;

– Tratamentul chirurgical: intervenţii chirurgi-
cale com ple mentare terapiei conservatoare
endodontice, care sunt utilizate în cazul pato-
logiei periapicale; o altă cate gorie de inter-
venţii chirurgicale, de aceasta dată radi cale,
sunt extracţiile, atunci când dintele respectiv
este irecuperabil.

Particularităţile tratamentelor restauratoare 
odontale la premolari

Tratamentele restauratoare odontale la premo-
lari prezintă o serie de particularităţi clinice care 
sunt prezentate în continuare. 

Distrucţiile dentare coronare apar, la premolari, 
de cele mai multe ori, prin evoluţia în suprafaţă şi 
profunzime a proceselor carioase, dar un tip frec-
vent de patologie o reprezintă coexistenţa cariilor 
dentare cu fenomenele de abfracţie sau uzură den-
tară (leziuni abrazive vestibulare). Asocierea celor 
două procese de pierdere de ţesut dur conduce la 
necesitatea unor restaurări complexe extinse şi vo-
luminoase, dar care trebuie să îndeplinească criterii 
de estetică şi rezistenţă mecanică în acelaşi timp. 

Restaurările dentare directe la nivelul premola-
rilor sunt realizate atunci când gradul distrucţiei o 
permite, cu ajutorul materialelor moderne de resta-
urare, răşinile compozite fiind materialul de elecţie. 

Refacerile coronare ale dinţilor premolari prin 
obturaţii sunt condiţionate de morfologia coronară 
specifică acestora: îndeosebi premolarii maxilari 
prezintă cuspizi accentuaţi şi şanţ intercuspidian 

profund, aceste aspecte conducând la scăderea re-
zistenţei la fractură coronară a dintelui respectiv. 
Restaurările odontale ce vizează pierderile extinse 
de ţesut dentar, cu materiale compozite, pot declan-
şa apariţia fenomenului de flectare cuspidiană. Ca 
atare, alegerea răşinii compozite trebuie să se facă 
selectiv, pentru fiecare zonă ce urmează a fi restau-
rată, în asociere cu alegerea unei tehnici de lucru 
care să reducă stresul asupra pereţilor restaurării 
coronare. 

Primul aspect ce caracterizează restaurările 
odontale directe la premolari care trebuie menţio-
nat este faptul că, datorită poziţionării în cavitatea 
bucală, abordarea premolarilor se face cu uşurinţă. 
Vorbim de porţiunea anterioară a zonelor laterale 
ale arcadelor dentare, vizibilă direct şi accesibilă 
tuturor manoperelor terapeutice necesare. Ca atare, 
restaurările coronare directe se pot realiza corect, 
cu îndeplinirea tuturor standardelor de calitate ale 
refacerilor pierderilor de substanţă dentară. 

Un alt doilea aspect legat de terapia premolari-
lor este faptul că poziţia lor vizibilă implică obliga-
toriu materiale de restaurare fizionomice, îndeosebi 
materiale compozite. 

Cerinţele estetice impuse răşinilor compozite 
sunt:

– stabilitate coloristică;
– fotomimetism;
– disponibilitate într-un număr mare de nuanţe

coloristice;
– posibilităţile de finisare crescută, ceea ce

conferă un aspect natural materialului de re-
staurare şi cresc rata de supravieţuire a resta-
urării în cavitatea bucală, prin fap tul că placa
dentară bacteriană nu aderă la supra feţele ne-
tede, neretentive (5,6).

Mai mult decât în orice altă zonă a arcadelor 
dentare, la nivelul premolarilor, proprietăţile meca-
nice ale materialelor de restaurare (rezistenţă la 
fractură, rezistenţă la abraziune, modulul de elasti-
citate, contracţia de polimerizare etc.) trebuie să 
coexiste în aceeaşi proporţie cu proprietăţile esteti-
ce necesare unor restaurări din zone vizibile (3,4). 

Pierderea de substanţă dură dentară localizată în 
treimea cervicală a feţei vestibulare a premolarilor 
este frecvent întâlnită şi se prezintă sub aspectul 
clinic de leziune de abfracţie sau leziune abrazivă. 
Leziunile de abfracţie sunt cauzate de forţele oclu-
zale excesive care sunt transmise în zona cervicală. 
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cu apariţia fracturilor la nivelul prismelor de smalţ. 
Restaurările directe ale acestui tip de leziune impun 
alegerea unor răşini compozite cu contracţie mică 
de polimerizare şi modul de elasticitate scăzut, care 
permit deformarea obturaţiei odată cu structurile 
dentare, fără pierderea adeziunii la ţesuturile dure 
dentare. 

Leziunile cervicale abrazive apar în cele mai 
multe situaţii ca urmare a unui periaj dentar inco-
rect sau intempestiv. În acelaşi timp, pentru a asigu-
ra succesul restaurărilor cervicale directe la nivelul 
premolarilor, identificarea şi înlăturarea factorului 
etiologic este esenţială. În cazul leziunilor de ab-
fracţie se impune eliminarea traumei ocluzale res-
ponsabilă de apariţia defectului cervical. În situaţia 
leziunilor abrazive vestibulare cervicale, este obli-
gatorie educarea pacientului în privinţa tehnicii co-
respunzătoare de periaj dentar pentru prevenirea 
recidivelor. 

Etapele de lucru pentru restaurările coronare cu 
materiale compozite sunt:

– Evaluarea gradului de distrucţie coronară,
detectarea factorului etiologic şi identificarea
posibilităţilor de res tau rare (prin obturaţie
sau protetică) la care se pretează dintele re-
spectiv. În acest sens, se iau în consi derare şi
factorii locali asociaţi care pot influenţa re-
zul tatul restaurării: prezenţa parafuncţiilor,
gradul de igienă şi de interes pentru sănătate
dentară, evaluarea arcadei antagoniste etc.

– Realizarea preparaţiei pentru inserarea obtu-
raţiei din răşini compozite; acesta începe cu
determinarea culorii răşinii ce va fi utilizată,
urmată de preparaţia propriu-zisă: îndepărta-
rea în totalitate a ţesuturilor alterate, pe prin-
cipiul minim invaziv, cu abordarea cât mai
conser va toare a ţesuturilor restante; finisarea
marginilor cavităţii;

– Etapa de realizare a cavităţii este urmată de
cea de tratament a plăgii dentinare, în confor-
mitate cu situaţia clinică respectivă;

– Realizarea adeziunii la smalţ şi dentină, con-
form pro  tocoalelor specifice tipului de ade-
ziv utilizat;

– Inserarea răşinii compozite în cavitate, adap-
tarea şi polimerizarea sa;

– Adaptarea şi finisarea restaurării din materia-
le compozite.

FIGURA 1. Aspectul clinic al leziunii de abfracţie localizată 
pe premolarul secund mandibular 

FIGURA 2. Tratamentul restaurator odontal cu răşini 
compozite al leziunii de abfracţie de la nivelul premolarului 
secund mandibular

În această regiune, forţele orizontale determină ru-
perea legăturilor dintre cristalele de hidroxiapatită, 
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Un fenomen care poate apărea la nivelul restau-
rărilor odontale voluminoase cu răşini compozite 
ale premolarilor este cel de flectare cuspidiană şi, 
ulterior, posibilitatea de fractură a pere ţilor cavită-
ţii. Această situaţie specială, întâlnită cu proba bili-
tate mai mare la premolarii superiori, se referă la 
restaurările voluminoase, unde pereţii vestibulari şi 
orali restanţi sunt foarte subţiri (spre exemplu tip 
mezio-ocluzo-distal) (Fig. 3).

FIGURA 3. Imaginea radiologică a restaurărilor odontale 
masive cu răşini compozite la nivelul premolarilor maxilari, 
incorect adaptate, cu risc de fractură a pereţilor coronari.

Deformările cuspizilor pot produce fisuri la ni-
vel cervical, în zona de minimă grosime şi rezisten-
ţă, fiind urmate de fracturi ale acestor pereţi (7,8). 
Acest fenomen este accentuat când restaurarea unei 
cavităţi ocluzale sau mezio-ocluzo-distale de întin-
dere şi profunzime mare este asociată cu restaura-
rea leziunilor cervicale, practic când este vorba de 
o cavitate compusă ce cuprinde o mare parte din
volumul sau suprafaţa coronară a dintelui respectiv.
Aborda   rea actuală minim invazivă şi conservatoare
în odontoterapia restauratoare nu mai presupune
scurtarea pereţilor până în zona în care grosimea lor
va oferi suficientă rezistenţă construcţiei, aşa cum
se făcea conform regulilor lui Black (regula de re-
zistenţă în prepararea cavităţii) pentru materiale
neadezive.

În condiţiile în care cantitatea de răşină compo-
zită este mare, prin contracţia de priză a acesteia se 
poate produce fisurarea şi, ulterior, fractura corona-
ră în zona de rezistenţă critică. La acest aspect con-
tribuie şi morfologia coronară a premolarilor supe-
riori, cu aspect cilindric şi cuspizi ascuţiţi, pro-
eminenţi, dar cu dimensiune vestibulo-orală mică 
şi separate printr-un şanţ inter cuspidian adânc. 

Acest fenomen se întâlneşte frecvent atunci când 
restaurările se efectuează cu răşini compozite auto-
polimerizabile, a căror contracţie de priză dezvoltă 
forţe centripete înspre masa obturaţiei, care, prac-
tic, reprezintă sursa de apariţie a micro-fisurilor co-
ronare cervicale. De asemenea, fenomenul este pre-
zent atunci când restaurările sunt realizate cu răşini 
compozite fotopo limerizabile, în care cantitatea de 
răşină este foarte mare (practic, nu se utilizează ci-
menturile cu ionomeri de sticlă ca substitut pentru 
dentină) (9).

Pentru a preveni apariţia acestui fenomen sunt 
indicate şi utilizate următoarele tipuri de abordări 
terapeutice:

• Restaurarea prin tehnica „sandwich“: sunt
refaceri complexe formate din răşini compo-
zite şi cimenturi cu ionomeri de sticlă; în
aceste restaurări, cimentul cu iono meri de
sticlă înlocuieşte şi prezintă proprietăţi ase-
mă nătoare cu ale dentinei, iar răşina compo-
zită reface smalţul. Astfel se realizează o ob-
turaţie care reproduce ţesuturile dentare, cu
proprietăţile lor specifice; acest tip de restau-
rare este o stuctură monolitică, ce are o dura-
tă mare de supravieţuire în cavitatea bucală,
iar cantitatea mică de răşină compozită utili-
zată face ca fenomenul de flexie cuspidiană
să fie diminuat;

• Utilizarea materialelor compozite moderne
care au o contracţie de polimerizare redusă şi
modul de elasticitate scăzut, care le conferă
flexibilitate crescută;

• Tehnica adecvată de inserare a răşinii com-
pozite în interiorul cavităţii, astfel încât vec-
torul de contracţie al polimerizării să nu de-
termine microfisuri de smalţ şi dentină în
zonele cu rezistenţă diminuată.

O altă particularitate a tratamentelor restaura-
toare odontale la premolari apare în privinţa reface-
rilor coronare ale premolarilor la care s-a efectuat 
un tratament endodontic. Din cauza incidenţei mari 
de afectare prin carie şi trau matisme penetrante, 
rata de efectuare a tratamentelor endo  dontice la 
premolari, îndeosebi la primul premolar superior, 
este şi ea mare (10). Dincolo de necesitatea efec-
tuării unui tratament endodontic corect, în timp, 
apar următoarele aspecte:

– modificarea culorii coroanei premolarului
prim devita lizat (discromia dentară), cu afec-
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tarea directă a aspec tului fizionomic; se vor 
impune aşadar tratamente de al bire a dinţilor 
devitali, fie conservatoare (albirea inter nă), 
fie prin acoperire cu faţete sau chiar micro-
proteze dentare.

– modificarea parametrilor fizici (mecanici) ai
structurilor restante devitalizate, care devin,
în timp, mai puţin rezistenţe la forţele oclu-
zale; în asociere cu restaurările voluminoase
(pierderea mare de substanţă dură dentară a
condus la necesitatea extirpării vitale), apare
riscul de fractură a pereţilor dentari existenţi
(11,12).

Odată cu pierderea adaptării marginale a restau-
rărilor coronare şi apariţia recidivelor de carie şi a 
cariilor secundare, din cauza topografiei şi morfo-
logiei coronare, chiar la nivelul premolarilor vitali, 
riscul de fracturi ale pereţilor restanţi este conside-
rabil (13,14) ( Fig. 4).

FIGURA 4. Imaginea radiologică a restaurărilor coronare 
cu răşini compozite la nivelul premolarilor maxilari, ce 
prezintă recidive şi carii secundare marginale 

Refacerile pierderilor de substanţă dură dentară 
coronară la premolari se pot realiza şi prin incrusta-

ţii din materiale compozite sau ceramice (cerinţele 
estetice contraindică, cel puţin la premolarii superi-
ori, restaurările prin incrustaţii metalice). O altă 
modalitate de restaurare coronară specifică premo-
larilor este cea protetică, cu ajutorul microproteze-
lor, în aso ciere cu ancoraj intraradicular cu recon-
stituiri corono-radiculare turnate sau, modern, din 
fibre de sticlă. Aceasta este metoda de elecţie atunci 
când distrucţiile coronare sunt importante şi nu mai 
pot fi refăcute corect prin metodele descrise ante-
rior. Tipurile de micro pro  teze fizionomice utilizate 
sunt: coroane metalo-cera mice, coroane integral 
ceramice, coroane ceramice pe suport de zirconiu. 
Atunci când situaţia financiară a pacientului nu 
permite, din păcate, aceste tipuri de microproteze 
fizionomice, se pot utiliza coroane semifi zio nomice 
din aliaj crom-nichel, cu faţete din acrilat sau mate-
rial compozit.

CONCLUZII

Restaurările directe odontale la premolari sunt 
realizate cu ajutorul materialelor moderne, răşinile 
compozite fiind materialul de elecţie. Particularită-
ţile tratamentelor restauratoare odontale la premo-
lari sunt legate de tiparul şi asocierea leziunilor ce 
conduc la pierderea de substanţă, precum şi de 
morfologia coronară specifică. Conceperea şi reali-
zarea corectă a restaurărilor în privinţa preparaţiei 
dintelui, a alegerii materialului şi a tehnicii de lucru 
corespunzătoare, vor conduce la rezultate excelente. 
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