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CLINICAL STUDIES 

ABSTRACT
Oral health has an effect on various aspects: speech, smile, taste, chewing, swallowing and the communication of 
various emotions, through facial expressions.
Aim. This study purposed to assess the influence of orthodontic treatment on patients' quality of life, by correlating 
the specific social and psychological areas.
Material and method. The study group involved 100 people aged between 15 and 20 years (mean age 17.3), of 
both genders. The applied questionnaire comprised a number of 26 questions that evaluated several components: 
aesthetic (1-6), psychological (7-12), social (13-22) and self-esteem (23-26). The questions were formulated starting 
from the evaluation proposed by Klages et al.
Results. The distribution according to gender revealed the predominance of the female gender in the studied 
group, and the environment of origin was predominantly urban. The association between the degree of acceptability, 
psychological comfort and self-confidence were not statistically significantly correlated with malocclusion for 
respondents. Orthodontic treatment caused statistically significant differences in increasing self-esteem and social-
confidence.
Discussions. In addition to improving dental and facial aesthetics, orthodontic treatment has led to progress in social 
relationships, with increased confidence and self-esteem, social acceptability in the study group.
Conclusions. Despite the limitations of this study, we observed that orthodontic treatment increases various aspects 
in oral health related quality of life. The results of orthodontic treatment must be appreciated in terms of psycho-social 
and emotional benefits, not only according to dental, skeletal and occlusal criteria.
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RezuMAT
Sănătatea orală influenţează aspecte variate: vorbirea, zâmbetul, gustul, masticaţia, deglutiţia, precum şi transmiterea 
unor emoţii variate prin expresii faciale.
Scop. Acest studiu şi-a propus să aprecieze influenţa tratamentului ortodontic asupra calităţii vieţii pacienţilor, prin 
corelarea unor domenii specifice.
Material şi metodă. Grupul de studiu a cuprins 100 persoane cu vârste între 15 şi 20 de ani (vârsta medie 17,3), 
de ambele genuri. Chestionarul aplicat a inclus 26 întrebări care au evaluat mai multe componente: estetică (1-6), 
psihologică (7-12), socială (13-22) şi stima de sine (23-26). Întrebările au fost formulate pornind de la evaluarea 
propusă de Klages şi colab.
Rezultate. Repartiţia în funcţie de gen a relevat predominanţa genului feminin în grupul studiat, iar mediul de 
provenienţă a fost preponderent urban. Interrelaţiile între gradul de acceptabilitate, confortul psihologic şi încrederea 
în sine nu au fost corelate semnificativ statistic cu malocluzia pentru repondenţi. Tratamentul ortodontic a determinat 
diferenţe semnificative statistic pentru creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii.
Discuţii. Pe lângă îmbunătăţirea esteticii dentare şi faciale, tratamentul ortodontic a determinat un progres în relaţiile 
individuale în grupul studiat, cu creşterea încrederii şi a stimei de sine şi a acceptabităţii sociale. 
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Concluzii. Cu toate limitele acestui studiu, s-a observat că tratamentul ortodontic a adus un plus de calitate în variate 
aspecte ale vieţii. Rezultatele tratamentului ortodontic trebuie apreciate şi prin prisma beneficiilor psiho-sociale şi 
emoţionale, nu doar potrivit criteriilor dentare, osoase şi ocluzale. 

 Cuvinte cheie: estetică, tratament ortodontic, calitatea vieţii

INTRODuCeRe

Sănătatea orală cuprinde aspecte variate, într-o 
construcţie multidimensională, cu interacţiuni spe-
cifice şi complexe la nivelul aparatului dento-maxi-
lar: vorbirea, zâmbetul, gustul, masticaţia, degluti-
ţia, precum şi transmiterea unor emoţii variate prin 
expresii faciale. Toate aceste acţiuni, în condiţii de 
echilibru, trebuie să se desfăşoare cu încredere, fără 
durere, disconfort sau alte manifestări subiective 
sau emoţionale [1].

Noţiunea de sănătate orală raportată la calitatea 
vieţii (OHRQoL) a apărut la începutul anilor 1980, 
comparativ cu HRQoL (sănătatea generală raporta-
tă la calitatea vieţii) care a apărut încă din anii 1960 
[2]. Apariţia celor 2 indici la momente diferite se 
poate explica prin existenţa unor concepte care nu 
au luat în considerare legătura dintre sferele de in-
fluenţă ale stării individuale de sănătate. Indicele 
OHRQoL a început să fie considerat din ce în ce 
mai important, odată cu asocierea esteticii faciale 
cu acceptabilitatea socială şi succesul [2,3].

Imaginea corporală negativă se află în relaţie cu 
componentele cognitivă şi afectivă, iar tratamentul 
ortodontic poate să contribuie la creşterea stimei de 
sine, cu un efect pozitiv atât asupra sănătăţii gene-
rale, cât şi a echilibrului psihologic, mai ales pentru 
pacienţii adolescenţi şi adulţi tineri [4].

Tratamentele ortodontice sunt tot mai des solici-
tate în contextul societăţii contemporane, motiva-
rea pacienţilor pornind în primul rând de la alterări-
le estetice dentare sau dento-faciale şi apoi de la 
dezechilibrele şi limitările funcţionale. 

Evaluarea impactului tratamentului ortodontic 
asupra calităţii vieţii pacienţilor face apel la chesti-
onare, cuantificând modul în care pacientul apreci-
ază schimbarea unor aspecte particulare ale vieţii 
sociale şi ale acceptabilităţii individuale, înainte, 
după şi pe toată durata tratamentului ortodontic [5].

SCOP

Scopul acesui studiu a fost de a aprecia influenţa 
tratamentului ortodontic asupra calităţii vieţii paci-

enţilor, prin corelarea unor domenii specifice, inde-
pendent de vârstă şi gen.

MATERIAL ŞI METODĂ

Grupul de studiu a inclus 100 persoane cu vârste 
cuprinse între 15 şi 20 de ani (vârsta medie 17,3 
ani), de ambele genuri.

Criteriile de includere au respectat următoarele: 
vârsta, existenţa tratamentului ortodontic cu aparat 
fix în antecedente sau la momentul evaluării, ab-
senţa intervenţiilor chirgicale ortognatice sau este-
tice, absenţa patologiei generale asociate sau a unei 
medicaţii cronice. Criteriile de excludere au urmă-
rit vârsta, absenţa tratamentului ortodontic în ante-
cedente, existenţa patologiei generale. 

Chestionarul aplicat a inclus un număr de 26 în-
trebări care au evaluat mai multe componente: este-
tică (1-6), psihologică (7-12), socială (13-22) şi 
stima de sine (23-26). Întrebările au fost formulate 
de către un ortodont şi un psiholog, pornind de la 
chestionarul propus de Klages şi colab. (Psychoso-
cial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire – 
23-item) [6]. Distribuirea chestionarului (în cabinet
şi în mediul online) s-a realizat cu acordul Comisiei
de Etică a Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Iuliu Haţieganu“, Cluj Napoca, nr. 221/17.05.2017.
Datele obţinute au fost sistematizate folosind pro-
gramul SPSS 25 (SPSS Inc, Chicago, SUA), iar
răspunsurile au fost analizate comparativ, fiind
considerate semnificative statistic pentru p mai mic
sau egal cu 0,05 [7].

RezuLTATe 

Repartiţia în funcţie de gen a relevat predomi-
nanţa genului feminin în grupul studiat, iar mediul 
de provenienţă a fost preponderent urban (fig. 1, 
fig. 2).

Componenta estetică a malocluziei a influenţat 
componenta socială în proporţii variabile, în func-
ţie de percepţia individuală, elemente apreciate 
prin analiza comparativă a răspunsurilor la întrebă-
rile Q.6 şi Q.13 (fig. 3).
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Q.6. Sunteţi mulţumit de modificările de ordin
estetic obţinute cu ajutorul aparatului dentar?

Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna
Q.13. Vă întrebaţi ce părere au ceilalţi despre

dinţii dvs.?
Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna
Diferenţele obţinute nu au fost semnificative 

statistic, p = 0,078 > 0,05; nu există o corelaţie 
semnificativă a răspunsurilor în grupul evaluat.

Modificările observate de fiecare repondent re-
lativ la aspectul estetic influenţează gradul de ac-
ceptabilitate şi confortul psihologic, elemente ana-
lizate comparativ prin răspunsurile la întrebările 
Q.3 şi Q.10 (fig. 4).

Q.3. Aveţi impresia că sunteţi diferit din punct
de vedere estetic faţă de ceilalţi?

Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna
Q.10. Când sunteţi într-un grup de prieteni, vor-

biţi mai puţin?
Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna
Rezultatul obţinut nu a fost semnificativ statis-

tic, p = 0,357, ceea ce relevă că acceptabilitatea so-
cială şi aspectul estetic au fost independente în gru-
pul evaluat. 

Un facies echilibrat, un zâmbet armonios sunt 
asociate cu încrederea în sine şi ascensiunea socia-
lă, corelaţie evaluată comparativ prin răspunsurile 
la întrebările Q.3 şi Q.26 (fig. 5). 

Q.3. Aveţi impresia că sunteţi diferit din acest
punct de vedere faţă de ceilalţi?

Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna
Q.26. Vă simţiti relaxat într-un grup de persoane?
Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna
Evaluarea răspunsurilor obţinute la cele două în-

trebări a reflectat o diferenţă nesemnificativă statis-
tic între cele două variabile, p = 0,097. 

Una dintre temerile frecvent exprimate de către 
pacienţi, înainte şi pe durata tratamentului orto-
dontic, se referă la modul în care este perceput as-
pectul dinţilor în contextul interacţiunilor sociale 
individuale, aspect evaluat prin intermediul răspun-
surilor la întrebările Q.14 şi Q.10 (fig. 6).

Q.14. Mi-e frică să nu primesc remarci negative
cu privire la aspectul dinţilor mei.

Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna 
Q.10. Când sunteţi într-un grup de prieteni, vorbiţi
mai puţin?

Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna

Figura 1. Repartiţia în funcţie de gen în grupul de studiu

Figura 2. Repartiţia în funcţie de mediul de provenienţă 
în grupul de studiu  

Figura 3. Componenta estetică – analiza 
comparativă a răspunsurilor la întrebările 
Q.6-Q.13
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Răspunsurile obţinute au dovedit o corelaţie 
semnificativă statistic, p = 0,005, susţinând feed-
back-ul pozitiv al pacienţilor, odată ce obiectivele 
estetice ale tratamentului ortodontic au fost atinse.

Tratamentul ortodontic, prin îmbunătăţirea este-
ticii, este asociat nu doar cu creşterea încrederii în 
sine, ci şi cu succesul, corelaţie apreciată prin răs-

punsurile la întrebările Q.15 şi Q.25 (fig. 7).
Q.15. Cred că oamenii se uită la dinţii mei mai

mult decât este cazul. 
Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna
Q.25. Cred că poziţia dinţilor mei este una plă-

cută. 
 Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna

Figura 4. Componenta estetică – 
analiza comparativă a răspunsurilor 
la întrebările Q.3-Q.10

Figura 5. Componenta socială – 
analiza comparativă a răspunsurilor 
la întrebările Q.3-Q.26

Figura 6. Componenta socială – 
analiza comparativă a răspunsurilor 
la întrebările Q.10-Q.14
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Corelaţia directă între aceşti doi parametri a fost 
demonstrată de semnificaţia statistică a rezultate-
lor, p = 0,004. 

Odată cu îmbunătăţirea esteticii dentare, pe du-
rata tratamentului ortodontic, pacienţii au experi-
mentat creşterea stimei de sine şi a încrederii în 
forţele proprii, aşa cum a relevat şi compararea răs-
punsurilor la întrebările Q.10 şi Q.26 (fig. 8).

Q.10. Când sunteţi într-un grup de prieteni, vor-
biţi mai puţin?

Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna 
Q.26. Vă simţiţi relaxat într-un grup de persoane?
Niciodată     Rareori     Frecvent    Întotdeauna
Diferenţa între parametri a fost semnificativă 

statistic (p = 0,00), demonstrând o corelaţie în am-
bele sensuri între variabilele analizate, în grupul 
evaluat. 

DISCUŢII

Anomaliile dento-maxilare se pot considera ca o 
problemă de sănătate publică, ca urmare a preva-

lenţei ridicate în rândul pacienţilor, indiferent de 
gen sau de vârstă [3]. Nivelul în care malocluzia 
influenţează aspecte ale percepţiei individuale şi 
ale acceptabilităţii sociale, elemente componente 
ale OHRQoL, prezintă variabilităţi individuale im-
portante, aspect relevat de rezultatele studiului nos-
tru, în acord cu datele din literatura de specialitate 
[4,5].

Tratamentul ortodontic este solicitat în marea 
majoritate a cazurilor pornind de la doleanţele este-
tice şi percepţia individuală, în termeni de accepta-
bilitate socială şi succes. Durata îndelungată a tra-
tamentului, disconfortul individual, modificarea 
algoritmului alimentar şi de igienă oro-dentară de-
termină reacţii specifice din partea pacienţilor, mai 
ales dacă s-au comparat cu prietenii sau modelele 
din mass-media, relativ la standardele de atractivi-
tate [8].

În contextul societăţii actuale, odată cu promo-
varea esteticii individuale, expresia imaginii corpo-
rale şi în special cea a feţei au o importanţă deose-

Figura 7. Stima de sine – analiza 
comparativă a răspunsurilor la întrebările 
Q15-Q25

Figura 8. Stima de sine – analiza 
comparativă a răspunsurilor la întrebările 
Q.10-Q.26
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bită la orice vârstă, cu atât mai mult pentru 
adolescenţi şi adulţii tineri. Nemulţumirea faţă de 
propria imagine în aceste perioade este destul de 
răspândită, deoarece schimbările fizice şi transfor-
mările bio-psiho-sociale, care acompaniază în mod 
natural această perioadă de viaţă, pot fi potenţial 
generatoare de emoţii negative atunci când subiec-
ţii sunt preocupaţi de modul în care sunt percepuţi 
de ceilalţi (Q.4-Q.10) [9,10]. Există o solicitare din 
ce în ce mai mare de tratament ortodontic din par-
tea adolescenţilor şi a adulţilor tineri, iar principa-
lele motive pentru acest demers sunt efectele socia-
le şi psihologice ale acestui tip de tratament 
(Q.15-Q.25) [8,9]. 

Din acest motiv, se recomandă corelarea criteri-
ilor de evaluare pentru a realiza o percepţie multi-
dimensională a individului, deoarece itemi precum 
estetica dentară şi bunăstarea psihologică sunt mo-
tive care determină începerea tratamentului orto-
dontic [11].

Pe lângă îmbunătăţirea esteticii dentare şi facia-
le, tratamentul ortodontic trebuie să-i permită paci-
entului să realizeze un progres social individual, cu 
creşterea încrederii şi a stimei de sine, aspect obser-
vat şi în studiul nostru (Q.10-Q.26), în acord cu li-
teratura de specialitate [12].

Corelaţiile studiului nostru au relevanţă practică 
– şi ne permitem a considera necesară evaluarea în
cadrul şedinţelor de control, nu doar a deplasărilor
dentare, ci şi a participării indicatorilor de impact
dentar în sfera psiho-socială. În acest mod, trata-
mentul ortodontic contribuie în mod nemijlocit la
îmbunătăţirea calităţii vieţii individuale [13,14].

Rezultatele obţinute sunt în acord cu literatura 
de specialitate care apreciază că anomaliile dentare 
şi, implicit, tratamentul ortodontic au un impact 
mai mare asupra elementelor emoţionale ale stării 
de bine, comparativ cu aspectele funcţionale, ceea 

ce ne permite să considerăm că percepţiile subiecti-
ve ocupă un rol important în viaţa adolescenţilor şi 
adulţilor tineri (Q3-Q26; Q10-Q26) [15,16]. Astfel, 
cunoscând aceste detalii, se vor putea îmbunătăţi 
relaţia medic-pacient şi, implicit, calitatea trata-
mentului, cu gestionarea adecvată a elementelor de 
disconfort sau limitare funcţională care pot să apară 
pe durata acestuia [17].

Mulţi autori consideră că există un impact psi-
ho-social în corelaţie cu echilibrul emoţional indi-
vidual în ceea ce priveşte estetica dentară, element 
observat şi în studiul nostru (Q3-Q10, Q10-Q14) 
[18].

Dezvoltarea emoţională şi socială a adolescen-
tului şi adultului tânăr se află în corelaţie cu inter-
acţiunea şi relaţionarea socială, deoarece ochii şi 
zâmbetul sunt factori importanţi pentru percepţia 
estetică. Mai mult decât atât, persoanele cu un as-
pect fizic plăcut sunt percepute ca fiind mai inteli-
gente, cu mai multe competenţe, mai bine integrate 
social [19].

CONCLuzII

Cu toate limitele acestui studiu, s-a observat că 
tratamentul ortodontic a adus un plus de calitate în 
variate aspecte ale calităţii vieţii. Rezultatele trata-
mentului ortodontic trebuie apreciate şi prin prisma 
beneficiilor psiho-sociale şi emoţionale, nu doar 
potrivit criteriilor dentare, osoase şi ocluzale. Ima-
ginea individuală validează succesul tratamentului, 
pentru că, la final, frumuseţea rămâne un element 
puternic subiectiv. 

Menţiune
Pentru elaborarea acestui articol, autorii au con-

tribuţie egală.
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