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REZUMAT
În contextul demografic actual, caracterizat printr-o creştere numerică evidentă a persoanelor în vârstă la 
nivel global, dar şi în România, se impun cunoaşterea şi abordarea specifică medicală a acestor persoane 
şi în cadrul tratamentelor protetice. 
Metodă. S-a realizat un review narativ, prin analiza datelor din literatură, publicate după anul 2000, privind 
asocierea dintre statusul general şi oral al pacienţilor în vârstă şi impactul asupra protezării şi calităţii vieţii. 
Rezultate şi discuţii. Definirea în populaţia de peste 60 de ani a unor subgrupuri de bătrâni – tineri (60-69 
ani), de vârstă mijlocie (70-79 ani) şi longevivi (peste 80 ani) – permite o reprezentare mai precisă a schim-
bărilor semnificative ale vieţii. Plurimorbiditatea şi plurimedicaţia vârstnicului se pot asocia cu manifestări 
orale (sindromul de „gură uscată“ sau de „gura arsă“), cu afectări generale frecvente (fragilitate, dizabilitate, 
deteriorare cognitivă), dar şi cu afectări profunde ale statusului oral. Există corelaţii puternice între statusul 
general şi cel oral la persoanele în vârstă (exemplu: asocierea dintre boala parodontală şi procese inflama-
torii de la nivel sistemic) care se manifestă şi în relaţie cu vârsta şi statusul socio-economic. Edentaţia şi 
protezările mobile convenţionale sau pe implanturi au consecinţe atât la nivel oral, cât şi asupra sănătăţii 
generale şi calităţii vieţii. 
Concluzii. Având în vedere creşterea vârstei medii de viaţă, a numărului persoanelor în vârstă, frecvenţa 
crescută a bolilor cronice în rândul vârstnicilor, o perspectivă sistemică este absolut necesară în abordarea 
tratamentului prin protezare. Modalitatea de protezare, calitatea şi acceptarea tratamentelor de către persoa-
nele în vârstă sunt strâns asociate cu starea orală şi generală, cu statusul socio-economic şi calitatea vieţii. 

Cuvinte cheie: sănătate orală, sănătate generală, persoane în vârstă, proteze, 
supraproteze pe implanturi, calitatea vieţii

ABSTRACT
Given the recent demographic trends toward a marked increase of the elderly populations – as evidenced globally 
and also in Romania, an awareness regarding the specific needs of this age group is required regarding both the 
general health and the prosthodontic treatment. 
Method. A literature review of studies published after the year 2000 was performed, regarding the association 
between general and oral health among the elderly, as well as the association with the prosthodontic treatment 
and quality of life. 
Results and discussion. Specific elderly groups were first defined: young elderly (60-69 y.o.), middle-aged el-
derly (70-79 y.o.), and oldest elderly (over 80 y.o.) in order to provide a more clear picture of the transformations 
occurring among elderly patients. Multiple morbidities and multiple prescription drugs are often associated to oral 
health symptoms (e.g., the “dry mouth” or “burning mouth” syndromes), to general conditions such as frailty, dis-
ability, cognitive impairment, and also to more severe oral health diagnoses. Among the elderly, there is a strong 
correlation between the general and oral health, such as the one between periodontal disease and systemic 
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inflammatory processes – which are moderated by age and socio-economic status. Thus, edentulation and re-
movable dentures (conventional or implant-sustained) have an impact not only upon oral but also upon systemic 
health, as well as the overall quality of life. 
Conclusions. Given the recent trends toward an increase of the elderly populations, a systemic perspective is 
absolutely necessary for approaching a prosthetic treatment. The type and quality of dentures, as well as their 
acceptance by the elderly patient are closely related to the overall and oral health, the social-economic status, and 
the quality of life of the elderly patient. 

Keywords: oral health, general health, elderly, denture, implant overdenture, quality of life

INTRODUCERE

La nivel global, populaţia vârstnică este din ce 
în ce mai numeroasă. Studiile statistice ale World 
Health Organization arată că, până în anul 2020, 
numărul celor cu vârsta de peste 60 de ani va depă-
şi numărul copiilor cu vârsta sub 5 ani, iar până în 
anul 2050, proporţia lor va creşte de la 12% la 22% 
(1). Ponderea populaţiei cu vârsta de peste 65 de 
ani este în creştere în toate statele membre ale UE 
(2). Şi în România, ponderea populaţiei vârstnice a 
înregistrat o creştere semnificativă în ultimii ani, 
reflectând aceeaşi tendinţă înregistrată la nivel glo-
bal. După cum arată datele Institutului Naţional de 
Statistică, evoluţia structurii populaţiei pe grupe 
mari de vârstă reflectă amploarea fenomenului de 
îmbătrânire demografică a populaţiei. Astfel, dacă 
în 1970 grupa de vârstă de 65 ani şi peste reprezen-
ta 8,6% din totalul populaţiei, în 2014 această pon-
dere era de aproape două ori mai mare (15,1%) (3). 
În încercarea de a analiza tendinţele viitoare ale 
îmbătrânirii populaţiei, cele mai recente proiecţii 
privind populaţia (elaborate de Eurostat, EURO-
POP 2015) au acoperit perioada 2015-2080. Astfel, 
se preconizează că persoanele mai în vârstă vor re-
prezenta probabil o pondere în creştere din popula-
ţia totală: persoanele în varstă de 65 de ani sau pes-
te vor reprezenta 29,1% din populaţia UE până în 
2080, în comparaţie cu procentul de 19,2% înregis-
trat în 2016. Ponderea persoanelor în vârstă de 80 
de ani sau peste raportată la populaţia UE este esti-
mată să crească de peste două ori în perioada 2016-
2080, de la 5,4% la 12,7% (2). Aceste modificări 
demografice aduc cu ele şi modificări în prevalenţa 
unor boli cronice în rândul populaţiei, cum ar fi 
unele tipuri de cancer, bolile cronice renale sau de-
menţa de tip Alzheimer (4), hipertensiune, diabet 
zaharat, boli pulmonare cronice obstructive sau ac-
cidente vasculare (5). Datele din literatura de speci-
alitate indică o asociere clară între sănătatea fizică 
şi statusul oral, cu impact asupra abordărilor tera-
peutice. 

Cu toate că studiile statistice arată date bine cu-
noscute privind modificările demografice, totuşi 
nevoile specifice legate de sănătatea fizică şi cea 
orală a pacienţilor de peste 60 de ani nu sunt încă 
complet înţelese. Prin urmare, o explorare amănun-
ţită a asocierii între sănătatea generală şi statusul 
oral poate avea beneficii semnificative pentru a fur-
niza servicii de sănătate mai eficiente pacienţilor 
vârstnici şi, implicit, pentru a creşte calitatea trata-
mentelor şi a vieţii acestor pacienţi. 

 Articolul de faţă îşi propune o analiză a datelor 
din literatura de specialitate privind asocierea din-
tre statusul general şi cel oral al pacienţilor în vâr-
stă şi impactul acestora asupra protezării mobile şi 
calităţii vieţii lor. 

METODĂ 

S-a realizat un review narativ, printr-o analiză a
datelor din literatură de specialitate, în acord cu 
scopul propus. Articolele incluse în acest studiu de 
literatură au fost obţinute printr-o căutare în bază 
de date PubMed, publicate după anul 2000, folo-
sind unul sau mai multe dintre cuvintele cheie: 
*oral health, *general health, *elderly, *frail, *den-
ture, *conventional denture, *overdenture, *quality
of life. Au fost, de asemenea, incluse şi unele arti-
cole identificate prin alte metode, considerate a fi
relevante pentru această temă. Rezultatele au fost
sortate în ordinea relevanţei privind următoarele
aspecte legate de persoanele în vârstă: clasificarea
lor, statusul general, statusul oral, corelarea vârstei
cu statusul general şi oral, modalităţi de protezare
mobilă şi calitatea vieţii.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

1. Clasificarea pacienţilor în vârstă

Bătrâneţea nu este o etapă biologică definită, de-
oarece vârsta cronologică, denumită „vârstă înain-
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tată“, variază din punct de vedere cultural şi istoric 
(6). În general, populaţia în vârstă este definită în 
literatura de specialitate ca fiind indivizii cu vârsta 
de peste 60-65 de ani (7). În ţările dezvoltate, cei 
mai mulţi oameni din grupul 60-75 ani sunt încă 
într-o stare fizică bună, activi şi capabili să se îngri-
jească singuri (8). După vârsta de 75 ani, ei devin 
din ce în ce mai fragili, urmând o perioadă marcată 
de multiple dizabilităţi, având un profil variabil, de 
la cei cu stare bună de sănătate şi activi până la cei 
care trebuie să facă faţă unei multitudini de boli 
cronice (9). Unii gerontologi au recunoscut diversi-
tatea vârstei înaintate prin definirea subgrupurilor 
de bătrâni: tineri (60-69), de vârstă mijlocie (70-79) 
şi longevivi (80+). Definirea acestor subgrupuri în 
populaţia de peste 60 de ani permite o reprezentare 
mai precisă a schimbărilor semnificative ale vieţii. 
Unii autori (Higgs şi Gilleard) au adăugat încă o 
subgrupă, „vârsta a patra“, pe care o descriu drept 
„o arenă a îmbătrânirii inactive, nesănătoase, ne-
productive şi, în cele din urmă, fără succes“ (10). 
Se consideră că există patru dimensiuni ale vârstei 
înaintate: cronologică, biologică, psihologică şi so-
cială (11). Unii autori adaugă o a cincea dimensiu-
ne: dezvoltarea (12). Vârsta cronologică poate di-
feri considerabil de vârsta funcţională a unei 
persoane, semnele distinctive apar în toate cele 
cinci sensuri, la momente şi în grade diferite pentru 
persoane ce aparţin aceleiaşi categorii de vârstă. 

2. Patologia generală a pacientului vârstnic

Bolile cronice, întâlnite frecvent drept comorbi-
dităţi la pacienţii vârstnici, contribuie la creşterea 
dizabilitătii funcţionale, scad calitatea vieţii şi cresc 
costurile îngrijirii de lungă durată şi a serviciilor de 
sănătate în general (13). Având în vedere faptul că 
mulţi vârstnici prezintă mai mult de o afecţiune me-
dicală şi simptome cauzate de numeroase boli, litera-
tura de specialitate a adoptat termenul de „sindrom 
geriatric“, care reflectă ideea de afectare sistemică, 
având caracter multifactorial şi cu un prognostic mai 
rezervat. În ultimul timp se vorbeşte despre afectarea 
sănătăţii orale ca un nou sindrom geriatric, ilustrat 
prin faptul că plurimorbiditatea şi multitudinea me-
dicamentelor administrate unui vârstnic pot fi asoci-
ate cu sindromul de „gură uscată“ (prin xerostomie 
şi hiposialie), sau cel de „gură arsă“, asociate cu 
afectări generale frecvente precum fragilitate, diza-
bilitate, deteriorare cognitivă etc. (14). 

3. Patologia orală a pacientului vârstnic

În rândul persoanelor în vârstă, la nivel oral,
sunt frecvente probleme de sănătate orală cum ar fi: 
boala carioasă, parodontală, edentaţii, reducerea 
fluxului salivar (xerostomie), afecţiuni maligne. 
Acestea, la rândul lor, pot fi influenţate sub aspect 
evolutiv de statutul socio-economic, de prezenţa 
unor boli sistemice asociate sau de numărul de vizi-
te necesare la medicul stomatolog (15). 

Boala parodontală este mai frecventă la vârst-
nici şi este asociată cu probabilitatea crescută de 
apariţie a edentaţiei (16). Incidenţa edentaţiei totale 
a fost estimată ca fiind între 7% şi 69% la nivel in-
ternaţional, cu variaţii în funcţie de ţară şi vârstă, 
fiind favorizată de o multitudine de factori generali 
şi locali (17,18). Factori de natură biologică, legaţi 
de apariţia unor patologii generale (diabet, artrită 
reumatoidă, hipertensiune şi boală arterială corona-
ră), sunt corelaţi cu prezenţa edentaţiei totale, pro-
babilitatea de a avea placă aterosclerotică pe artera 
carotidă fiind de 2,32 ori mai mare (19). Datele pri-
vind asocierea osteoporozei cu boala parodontală 
au fost oarecum neconcludente, unele studii au ară-
tat o uşoară asociere între osteoporoză şi resorbţia 
osului mandibular. 

Edentaţia este corelată şi cu unii factori legaţi de 
pacient, cum ar fi obiceiuri vicioase (fumat, con-
sum excesiv de alcool) şi carii dentare netratate în 
antecedente. Pe de altă parte, edentaţia totală a fost 
asociată unor consecinţe sistemice (20): dificultăţi 
de nutriţie şi de masticaţie, care duc la o alimentaţie 
carenţială (mai ales în fructe şi legume), cu un defi-
cit alimentar de caroteni, folaţi, fibre şi vitamină C 
(21), asociate unui risc crescut de obezitate şi boli 
cardiovasculare (22); inflamaţie cronică a mucoa-
sei gastrice, cu o frecvenţă crescută a ulcerului du-
odenal şi gastric şi un risc crescut de cancer gastric 
şi intestinal (23), risc crescut de diabet (24), de hi-
pertensiune şi accidente vasculare (25), de boală 
cronică renală (26), apnee (27). 

4. Corelaţii între statusul general şi cel oral la
vârstnici

Conexiuni între statusul general şi cel oral au 
fost dovedite în numeroase rânduri în literatura de 
specialitate, acestea fiind reflectate prin termenul 
de “oral-systemic link”. S-a demonstrat faptul că 
inflamaţii cronice, fie şi de intensitate redusă (cum 
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ar fi gingivitele sau parodontitele), pot contribui la 
boli sistemice secundare, sistemul imunitar fiind 
deseori deficitar. Parodontita marginală, boală in-
flamatorie asociată unei bacteriemii locale, poate fi 
asociată unei reacţii inflamatorii la nivel sistemic, 
în diferite organe. Deşi mecanismele fiziopatologi-
ce nu sunt încă pe deplin cunoscute, s-a demonstrat 
existenţa unei asocieri între parodontită şi inflama-
ţia care apare la nivel sistemic, prin apariţia unor 
afecţiuni precum bolile cardiovasculare, diabetul, 
bolile respiratorii, renale, artrita reumatoidă, afecţi-
unile maligne (28). 

Boli cardiovasculare. Drept ilustrare a asocierii 
între boală parodontala şi bolile cardiovasculare, 
sunt referiri precum prezenţa patogenilor Porfiro-
monas gingivalis, Fusobacterium nucelatum sau 
Agregatibacter actinomicetemcomitans, asociaţi 
bolii parodontale, în plăcile aterosclerotice de pe 
intima arterelor (29). 

Diabet. Asocierea între diabet şi boala paro-
dontală este considerată a fi bidirecţională, un nivel 
crescut al glicemiei favorizează dezvoltarea germe-
nilor orali, iar boala parodontală asociată unei in-
flamaţii sistemice (evidenţiată prin creşterea nive-
lurilor proteinei C reactive, interleukinei IL-6, 
fibrinogenului, TNF-α şi interleukinei IL-1β) poate 
contribui la exacerbarea rezistenţei la insulină. 
Există corelaţii strânse între statusul general şi oral 
care se manifestă şi în relaţie cu vârsta şi statusul 
socio-economic şi cu impact asupra calităţii vieţii. 

5. Tratamentele protetice la persoanele în vârstă

O bună parte din populaţia vârstnica necesită
tratament protetic, cele mai frecvente tratamente 
protetice fiind la aceşti pacienţi cele mobile. Resta-
urările protetice mobile sunt de mai multe tipuri 
(protezări parţiale sau totale, convenţionale sau su-
praproteze cu mijloace suplimentare de retenţie pe 
dinţi naturali/implanturi) adaptate nevoilor indivi-
duale ale pacienţilor, acceptării lor, dar şi posibili-
tăţilor de acoperire a costurilor. Cel mai frecvent 
sunt utilizate protezele convenţionale (mandibulare 
sau maxilare), mai ales în cazul vârstnicilor care 
suportă greu proceduri invazive. Totuşi, protezările 
convenţionale prezintă încă o serie de dezavantaje, 
fiind asociate în timp cu resorbţie osoasă şi necesi-
tatea de a fi înlocuite (30). Alte consecinţe, cum 
sunt stomatopatiile protetice, pot apărea în urma 
presiunilor la care este supusă mucoasa de către 

proteze sau din cauza reacţiei alergice a mucoasei 
orale (31,32), dar şi prin prezenţa biofilmului mi-
crobian (33), corelat cu un flux salivar redus (34) şi 
un sistem imunitar deficitar. În cazul utilizării pro-
tezelor pe termen lung, la cei cu boală Parkinson 
sau diskinezie mandibulară pot apărea dificultăţi în 
masticaţie (35). Un alt tip de restaurări protetice 
utilizate la persoanele în vârstă sunt supraprotezele 
pe dinţi şi implanturi. Rezultatele studiilor care 
compară diferite tipuri de restaurări protetice tind 
să susţină unele avantaje ale implanturilor şi/sau 
supraprotezelor pe implanturi, însă rezultatele nu 
sunt pe deplin concludente. Diferenţe clare au fost 
legate de retenţia şi stabilitatea protezelor, cei cu 
implanturi au raportat o satisfacţie crescută (36-
38), dar şi ca indici ai sănătăţii orale (39). Rezulta-
tele privind forţa şi uşurinţa în masticaţie sunt in-
certe; în timp ce unele studii arată superioritatea 
implanturilor (39), altele susţin că nu există dife-
renţe semnificative între protezele convenţionale şi 
supraprotezele pe implanturi în ceea ce priveşte 
masticaţia, confortul, estetica, durerea, fonaţia şi 
limitarea socială. Trebuie menţionat faptul că, po-
trivit unor studii (39), mulţi pacienţi s-au declarat 
mulţumiţi cu proteză mobilă şi nu au dorit implan-
turi din cauza temerii de interevenţia chirurgicală. 

O dată cu înaintarea în vârstă cresc numărul de 
dinţi cu afectare prin carie sau boală parodontală şi 
numărul de dinţi pierduţi, respectiv creşte numărul 
de pacienţi cu forme de edentaţie parţială sau totală 
cu dificultate sporită, care necesită tratamente pro-
tetice mobile convenţionale sau pe implanturi şi 
care necesită intervenţii medicale mai ample. Oda-
tă aplicate protezele convenţionale sau pe implan-
turi, ele trebuie urmărite în timp pentru evaluarea şi 
îmbunătăţirea retenţiei şi stabilităţii lor, a igienei 
orale, a funcţiilor orale şi a interrelaţiei cu structu-
rile orale şi statusul general. 

6. Calitatea vieţii în rândul pacienţilor vârstnici

Asocierea între sănătatea generală şi cea orală
nu are numai o valoare obiectivă, bazată pe argu-
mente ştiinţifice, ci şi una subiectivă – aprecierea 
individuală. Pacienţii cu o stare generală de sănăta-
te satisfăcătoare au avut o calitate a vieţii asociată 
sănătăţii orale mai bune (40). Caracteristicile so-
cio-demografice ale pacientului – cum sunt nivelul 
educaţional sau cel socio-economic – pot influenţa 
semnificativ evaluarea stării personale de sănătate 
orală şi calitatea vieţii asociată acesteia (41). 
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În ceea ce priveşte sănătatea orală, calitatea vie-
ţii asociată acesteia este influenţată de prezenţa sau 
absenţa edentaţiei şi protezării (parţiale/totale). În 
general, pacienţii edentaţi care au nevoie de prote-
zare (pe implanturi sau convenţională) au o calitate 
a vieţii mai scăzută comparativ cu cei care îşi păs-
trează dinţii naturali şi nu necesită protezare 
(40,42). Statusul dentar este considerat unul dintre 
cei mai puternici predictori ai calităţii vieţii asocia-
te sănătăţii orale (43). Pierderea unui anumit număr 
de dinţi contribuie la scăderea calităţii vieţii, posi-
bil prin afectarea masticaţiei, a imaginii de sine 
(44) şi a interacţiunii sociale (45). În rândul vârstni-
cilor protezaţi, calitatea vieţii raportată la sănătatea
orală a fost semnificativ asociată cu numărul de
dinţi naturali restanţi (46), cu ulceraţiile orale şi
boala carioasă (47).

 Multe studii arată că supraprotezele pe implan-
turi sunt asociate unei calităţi mai bune a vieţii pa-
cientului (48), dar încă nu este un tratament accesi-
bil tuturor categoriilor de pacienţi, în special din 
cauza costurilor mai ridicate şi temerii de interven-
ţia chirugicală de inserare a implanturilor. Într-un 
studiu comparativ între pacienţi în vârstă cu prote-
ză convenţională versus supraprotezare pe implan-
turi, la 6 luni după protezare, pacienţii din grupul 
cu proteză convenţională au raportat o îmbunătăţire 
în raport cu durerea şi disconfortul emoţional, în 
timp ce pacienţii din grupul cu supraprotezare pe 
implanturi au raportat îmbunătăţiri în raport cu li-
mitarea funcţională, durere, dizabilitate fizică şi 
emoţională (48). Alte studii indică faptul că prote-
zele mobile pe implanturi prezintă o serie de limi-
tări, cum ar fi dificultăţi la masticaţie şi disconfort 
general (49). Xerostomia ar putea influenţa în mare 
măsură calitatea vieţii pacienţilor vârstnici prote-
zaţi, indiferent de tipul de protezare (42). 

 Satisfacţia privind protezarea mobilă a fost aso-
ciată cu confort, abilitatea de a utiliza proteza în 
masticaţie, aspect estetic plăcut şi stabilitatea pro-
tezelor (50), iar cei protezaţi de mai mulţi ani tind 
să raporteze că sunt mai satisfăcuţi, probabil datori-
tă fenomenului de acomodare (51). Ca factori im-
plicaţi în creşterea satisfacţiei în protezare se nu-
mără: satisfacţia cu restaurarea (52); percepţia 
soluţionării edentaţiei (53) a ulceraţiilor orale (54) 
şi a xerostomiei (55). 

Se poate concluziona că fiecare tip de protezare 
prezintă avantaje şi dezavantaje, iar factorii legaţi 
de caracteristicile pacientului (vârstă, stare de sănă-
tate, aşteptări, experienţă anterioară cu proteze etc.) 
pot influenţa atitudinea faţă de protezare şi, impli-
cit, percepţia calităţii vieţii asociată protezării.   

CONCLUZII 

Având în vedere creşterea vârstei medii de viaţă 
şi frecvenţa crescută a bolilor cronice în rândul 
vârstnicilor, o perspectivă sistemică este absolut 
necesară în abordarea tratamentului prin protezare. 
Patologia pacientului în vârstă se accentuează o 
dată cu înaintarea în vârstă, crescând numărul de 
afecţiuni generale şi orale, numărul de medicamen-
te şi de intervenţii medicale necesare. 

Edentaţia şi protezarea pacientului vârstnic au 
consecinţe atât la nivel oral, cât şi asupra sănătăţii 
generale şi calităţii vieţii. Calitatea tratamentelor şi 
adaptarea cu protezele la persoanele în vârstă, pe 
lângă dificultăţile legate de vârstă şi de modalitatea 
de protezare, sunt strâns asociate cu starea orală şi 
generală şi cu statusul socio-economic. Succesul 
unei protezări poate contribui la reducerea compli-
caţiilor orale şi sistemice, la creşterea calităţii vie-
ţii, pe termen mediu şi lung, şi, în final, la o îmbă-
trânire mai armonioasă. 

În contextul demografic actual şi al noilor teh-
nologii, este necesar ca serviciile medicale să se 
adapteze caracteristicilor şi nevoilor crescânde ale 
acestui segment populaţional important, prin insti-
tuirea unor instrumente de evaluare, prevenire şi a 
unor tratamente protetice potrivite, minimum inva-
zive, care să îmbunătăţească statusul oral şi siste-
mic şi respectiv calitatea vieţii acestei categorii de 
pacienţi defavorizaţi, în creştere numerică. Se im-
pune formarea celor care tratează persoanele în 
vârstă, care ar trebui, pe lângă cunoaşterea aspecte-
lor medicale specifice, să deţină şi cunoştinţe şi ati-
tudini legate de factorii sociali, psihologici, com-
portamentali şi financiari ce privesc persoanele în 
vârstă. 
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