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ABSTRACT
When opting for an orthodontic treatment, several factors must be considered in order to achieve excellent results.
One of the most important factor, for the practitioner and also for the patient, is the duration of the treatment.
Aim. In this paper, the aim is to highlight representative factors that influence the duration of orthodontic treatment.
Material and method. We performed a retrospective study on 154 clinical cases within the Department of Orthodontics and Dento-facial Orthopedy at the Faculty of Dentistry from Cluj-Napoca and Tg. Mures. The duration of
treatment of these patients was calculated excluding the containment stage, focusing only on the factors themselves.
Results. The longest therapy time resulted in patients aged 9-12 years (an average of 34.5 months), in those having
a class II subdivision 1 malocclusion (an average of 30.6 months), and for extractional treatments (27 months, comparing with 23 months in non-extractional treatments).
Conclusion. The longest duration is found in the extractional treatment of Angle class II subdivision 1 patients. On
the other hand, the use of temporary anchorage devices (TAD) reduces the duration of the orthodontic treatment.
Keywords: duration of treatment, age, malocclusion, extractions

Rezumat
Atunci când se optează pentru un tratament ortodontic, trebuie să se ţină seama de mai mulţi factori pentru a obţine
rezultate foarte bune. Unul dintre cei mai importanţi factori, atât pentru medic, cât şi pentru pacient, este reprezentat
de durata tratamentului.
Scop. În această lucrare, ne propunem să evidenţiem factorii reprezentativi care influenţează durata tratamentului
ortodontic.
Material şi metodă. Am efectuat un studiu retrospectiv pe 154 de cazuri clinice în cadrul catedrei de Ortodonţie
şi Ortopedie Dento-facială a Facultăţilor de Medicină Dentară din Cluj-Napoca şi Tg. Mureş. Durata tratamentului
acestor pacienţi a fost calculată excluzând stadiul de retenţie, concentrându-se doar pe factori în sine.
Rezultate. Durata cea mai mare a unui tratament s-a constatat la pacienţii cu vârsta de 9-12 ani (o medie de 34,5
luni), la cei care au o malocluzie de clasa a II-a subdiviziune 1 (o medie de 30,6 luni) şi la tratamente extracţionale
(27 luni, comparativ cu 23 luni în tratamente neextracţionale).
Concluzie. Cea mai lungă durată se găseşte în tratamentul extracţional la pacienţii din clasa a II-a Angle subdiviziunea
1. Pe de altă parte, utilizarea unor dispozitive temporare de ancorare (TAD) reduce durata tratamentului ortodontic.
Cuvinte cheie: durata tratamentului, vârstă, malocluzie, extracţii

INTRODUCERE
Continua emancipare medicală a pacientului
contemporan obligă ortodontul să îşi conceapă, să

conducă, dar mai ales să îşi cadenţeze extrem de
atent planul de tratament pe o arie delicat de restrânsă, delimitată de cele două pericole majore ale
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ortodonţiei moderne: recidiva, respectiv abandonul
terapeutic. În momentul în care se optează pentru
un tratament ortodontic, trebuie luaţi în considerare
mai mulţi factori, ca de exemplu: necesitatea extracţiilor, numărul de aparate ortodontice, vârsta la
care se realizează tratamentul, tratamentul ortodontico-chirurgical, complianţa pacienţilor, clasa
de anomalie, factori sistemici şi medicamente, toţi
aceştia determinând fie o reuşită timpurie a tratamentului, fie, dimpotrivă, o prelungire a duratei
sale.
În ceea ce priveşte durata tratamentului ortodontic a pacienţilor trataţi extracţional, aceasta este
influenţată de tipul anomaliei, de anatomia structurilor osoase ale celor două maxilare, dar şi de simetria extracţiilor efectuate. Vig şi colab. au realizat
un studiu pe 567 de pacienţi cu anomalie clasa a
II-a şi 399 clasa I, trataţi atât extracţional, cât şi
nonextracţional. Din punctul de vedere al tipului de
tratament realizat, s-a ajuns la concluzia că tratamentul extracţional durează 29,4 ± 11,2 luni, iar cel
nonextracţional 20,4 ± 11,3 luni [1]. Într-un studiu
realizat de Fink şi Smith, aceştia au observat că tratamentele ce implică extracţia a 4 premolari durează mai mult decât în cazul celor cu extracţia a 2
premolari. Se observă faptul că tratamentul extracţional se desfăşoară pe o durată mai îndelungată
decât cel nonextracţional [2].
Tipul de aparat folosit în cursul tratamentului
reprezintă un factor important în ceea ce influenţează durata acestuia. Cel mai scurt tratament a fost
observat la pacienţii care au avut nevoie doar de
aparate fixe (41,3 ± 20,5 luni), iar de partea opusă,
aparatul fix asociat tratamentului chirurgical a necesitat cea mai lungă purtare (62,7± 25,6 luni) [3].
Tratamentul combinat, care începe cu aplicarea
aparatului funcţional, urmat într-o etapă ulterioară
de aplicarea aparatului fix, prezintă o durată medie
de tratatament de 58,7 ± 27,4 luni. În cazul unui
tratament complex, ortodontico-chirurgical, acesta
prezintă o durată medie de 52,8 ± 19,7 luni [4,5].
Dincolo de influenţele directe pe care o clasă
anume de anomalie le are asupra duratei tratamentului, fiecare clasă Angle prezintă susceptibilităţi
cu totul diferite la ceilalţi factori investigaţi. Studiile [6] raportează durate de tratament pentru clasa a
II-a în medie cu 7,4 luni mai mari faţă de clasa I
(33,4 luni faţă de 26,0), respectiv cu 3,3 luni mai
mult faţă de clasa a III-a (33,4 faţă de 30,1 luni),
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astfel că orice deviere de la relaţia molară de clasa
I Angle prelungeşte durata tratamentului [4,5]. De
asemenea, pe lângă faptul că pacienţii cu anomalii
clasa I Angle au finalizat tratamentul mai rapid,
aceştia au beneficiat şi de scoruri de evaluare a calităţii finalizării ortodontice (OGS – ABO objective
grading system, CCA – IUSD comprehensive clinical assessment) semnificativ mai bune faţă de clasa
a II-a [6].
Medicamentele pot avea, de asemenea, un efect
de potenţare sau de inhibare a mişcărilor dentare,
dar şi de inhibare sau de stimulare a resorbţiilor radiculare [9]. De aceea, este necesar ca medicul ortodont să cunoască medicamentele pe care pacientul le foloseşte în scopul evitării sau măcar al
diminuării efectelor negative asupra tratamentului
ortodontic.
Dorinţa în zilele noastre este de a scurta pe cât
posibil durata tratamentului, dar acest lucru nu depinde doar de abilităţile medicul curant, cât şi de
motivaţia pacientului şi de gradul acestuia de colaborare pentru reuşita tratamentului [10].

SCOP
În lucrarea de faţă, ne propunem să analizăm
factorii semnificativi care influenţează durata tratamentului ortodontic.

MATERIAL ŞI METODĂ
În lucrarea de mai jos, am efectuat un studiu retrospectiv pe 154 de cazuri clinice din cadrul catedrei de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-facială a Facultăţilor de Medicină Dentară din Cluj-Napoca şi
Tg. Mureş. Perioada de evaluare a acestor cazuri a
fost 2002-2014, astfel încât să putem aprecia evoluţia tratamentului în totalitate. Durata de tratament a
acestor pacienţi a fost calculată excluzând etapa de
contenţie, punând accentul doar pe factorii propriuzişi.
Acest studiu statistic a fost realizat folosind programul Microsoft Excel, luând în considerare următoarele valori existente în fişe: vârsta de debut a
pacienţilor, tipul de anomalie raportat la clasificarea americană, tipul şi numărul aparatelor, dar şi
alţi factori, cum ar fi de exemplu intervenţia de chirurgie ortognatică, ce pot duce la prelungirea duratei de tratament.

112

Romanian Journal of Stomatology – Volume LXVI, No. 2, Year 2020

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Vârsta la începutul tratamentului
Subiecţii din studiu au vârsta cuprinsă între 5 şi
32 de ani. Vârsta la începutul tratamentului a arătat
că, dintre cei 154 de subiecţi avuţi în studiu, majoritatea au apelat la serviciile de ortodonţie abia
după vârsta de 18 ani, din cauza percepţiilor subiective asupra necesităţii tratamentului, dar şi a
surselor de venit.
Figura 1 evidenţiază un interes mai redus pentru
începerea tratamentului în perioada adolescenţei,
aproape nesemnificativ în perioada vârstei de 6 ani
şi foarte crescut după vârsta de 18 ani (adult tânăr).

Figura 1. Vârsta pacienţilor la începutul tratamentului
ortodontic

În figura 2, observăm durata de tratament în cazul celor 6 grupuri de vârstă. 34,5 de luni este durata medie a pacienţilor cu vârsta cuprinsă între 9 şi
12 ani; aceştia prezintă timpi mai lungi de terapie
din cauza frecventelor dezlipiri de bracheţi, nerespectarea programărilor, lipsei cooperării pacienţilor care se află la o vârstă a multiplelor interese şi
obligaţii.
Cu o durată medie de tratament de 31,4 de luni,
grupul pacienţilor cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani
în marea lor majoritate au prezentat o lipsă a colaborării, nepurtarea aparatului sau factori ce depind
de gravitatea anomaliei existente. Cele mai scăzute
procente le înregistrează grupurile cu vârste între
15 şi 18 ani, peste 18 ani, iar cea mai mică este reprezentată de pacienţii cu vârsta sub 6 ani.
În cazul pacienţilor cu vârsta de peste 15 ani, am
obţinut o durată medie de tratament de 24,5 luni,
asemănătoare cu cea a lui Vayda într-un studiu similar (24,2 luni), iar în ceea ce priveşte pacienţii cu
vârsta sub 15 ani, am obţinut o medie de 31,4 de
luni, valoare a cărei validitate este şi ea susţinută de
rezultatele apropiate ale aceluiaşi autor [11].

Figura 2. Durata tratamentului în funcţie de vârstă

Anomalia tratată. Clasa Angle
Anomalia dentară influenţează durata tratamentului ortodontic prin tipul acesteia, gradul de complexitate a tratamentului şi prin momentul intervenţiei asupra efectului determinat de aceasta.
În cadrul eşantionului luat în studiu, am observat o proporţie ridicată în cazul pacienţilor cu clasa
II/1 Angle, urmaţi de cei care prezentau clasa I Angle, clasa II/2 Angle şi mai puţini cei care erau purtătorii unei anomalii clasa a III-a Angle. Cea mai
tratată anomalie a fost cea de clasa a II-a Angle,
37% în cazul subdiviziunii 1 şi 23% în cazul celei
de-a doua subdiviziuni. Un alt procent ridicat a fost
cel al pacienţilor de clasa I Angle, 27%, iar cei mai
puţini, doar 13%, au fost reprezentaţi de cei cu clasa a III-a Angle.
După evaluarea numărului de pacienţi încadraţi
fiecărei categorii, am calculat durata medie a fiecărui grup de pacienţi, obţinând următoarele rezultate: cea mai lungă durată a fost de 30,6 luni în cazul
anomaliei de clasa a II/1, urmată de clasa II/2 cu
28,42 de luni, iar cu o durată de 24,6 luni, pacienţii
ce prezentau o clasă a III-a.

Figura 3. Durata medie de tratament în funcţie de tipul
anomaliei

Tipul aparatelor ortodontice folosite
În cadrul studiului nostru, s-au realizat tratamente ortodontice utilizând aparate mobile sau mo-
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bilizabile (18%), fixe (64%) sau o combinaţie între
cele mobile sau mobilizabile şi cele fixe (18%).
Atât necesitatea aplicării unui aparat mobil sau mobilizabil pentru a micşora gradul de gravitate al
anomaliei dento-maxilare premergător aplicării
aparatului fix, dcâtar şi numărul de pacienţi relativ
mare ce au început tratamentul ortodontic la o vârstă tânără au determinat procentul relativ crescut al
terapiilor cu aparate combinate.
În urma calculului duratei medii de tratament
ortodontic, s-au observat: o valoare mai scăzută
(14,57 luni) în cazul pacienţilor trataţi cu un aparat
mobil sau mobilizabil, urmată de 24,71 luni în cazul terapiei fixe, respectiv 40,8 luni în cazul pacienţilor trataţi prin mai multe tipuri de aparate.
Diferenţele semnificative ale duratelor medii
sunt explicabile prin relaţia de invers proporţionalitate dintre numărul dispozitivelor ortodontice utilizate şi complianţa pacientului.
Numărul aparatelor ortodontice folosite
Se observă o proporţie mai ridicată a pacienţilor
ce au avut nevoie de un singur aparat, comparativ
cu cei care au necesitat două aparate pentru corectarea anomaliilor dento-maxilare existente. 81%
dintre cei 154 de pacienţi incluşi în acest studiu au
fost trataţi cu un singur aparat ortodontic, acesta
putând fi un aparat mobilizabil sau mobil la care
s-au putut aplicat forţe extraorale sau aparate fixe.
În cazul a 19% din pacienţi, aceştia au fost trataţi cu
aparate mobile sau mobilizabile într-o primă etapă,
urmând ca mai târziu să li se aplice un aparat fix
care să corecteze în totalitate anomalia.
Durata medie a tratamentului a fost de 23,6 luni
în cazul pacienţilor cu un singur aparat, pe când pacienţii trataţi cu două aparate au avut o durată
aproape dublă de tratament, de 48 de luni. Această
diferenţa mare de timp se datorează duratei lungi
dintre cele două etape ale tratamentului ortodontic
care înclină balanţa înspre o durată mare a tratamentului cu două aparate. Există situaţii în care
anomalia dentară este severă şi nu se poate rezolva
de la început cu un singur aparat, de aceea se va
temporiza tratamentul până la posibilitatea aplicării
unui aparat ortodontic fix. Numeroşi pacienţi amână prezentarea la medicul ortodont după ce au purtat un aparat în prealabil, din cauza atât reticenţei
faţă de un nou aparat, dar mai ales faţă de duratele
lungi de tratament, de aceea mulţi dintre aceştia se
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prezintă atunci când gradul de severitate al anomaliei este unul ridicat.
Tratamentul aplicat în funcţie de atitudinea
extracţională
Dintre cei 154 de pacienţi vizaţi de acest studiu,
24 de pacienţi au fost trataţi extracţional şi restul de
130 nonextracţional. S-a preferat alegerea unui tratament nonextracţional în majoritatea cazurilor în
care acest lucru a fost posibil. Procentul pacienţilor
trataţi extracţional a fost mult mai redus decât cel
nonextracţional, 16% comparativ cu 84%, lucru de
aşteptat având în vedere invazivitatea minimă pe
care se fundamentează, în definitiv, ortodonţia şi
ortopedia dento-facială.
Aşa cum au arătat Vig şi colab. într-un studiu,
durata tratamentului extracţional şi a celui nonextracţional a fost influenţată de mai mulţi factori,
dintre care amintim numărul de dinţi extraşi, aplicarea aparatelor ortodontice la una sau la ambele
arcade maxilare etc., concluzionând o durată mai
lungă de tratament în cazul celor trataţi extracţional
[1].
Şi în studiul nostru, rezultatele obţinute au fost
asemănătoare cu cele ale lui Vig, tratamentul extracţional având o durată medie de 27 de luni, iar
cel nonextracţional de 23 de luni. Variaţia dintre
cele două loturi de pacienţi reprezintă expresia statistică a necesităţii unei deplasări suplimentare ale
dinţilor din focarul de înghesuire spre zona alveolei
postextracţionale în cazul metodei extracţionale.

Figura 4. Durata medie a tratamentului în funcţie de
atitudinea extracţională

Referitor la importanţa vârstei la care se aplică
tratamentul ortodontic, Vayda şi colab. au realizat
un studiu pe 995 de pacienţi prezentând o gamă largă de anomalii în perioada 1977-1991. Rezultatele
au arătat că durata tratamentului a fost de 24,2 ± 9,1
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luni pentru pacienţii cu vârsta peste 15 ani şi de
27,1 ± 12,1 luni pentru cei sub 15 ani [11]. În
schimb, un review sistematic cuprinzând 41 de articole din literatură conclude că diferenţa de vârstă
nu pare să joace un rol atât de important în influenţarea duratei totale de tratament, cu condiţia ca pacientul să fie în dentiţie definitivă [8].
Tratament ortodontic şi ortodontico-chirurgical
Pacienţii care beneficiază de un tratament ortodontico-chirurgical sunt într-un număr foarte mic
faţă de cei trataţi doar ortodontic. În acest studiu, se
observă o diferenţă marcantă între procentul pacienţilor trataţi ortodontico-chirurgical, 3%, comparativ cu 97% trataţi doar ortodontic. Acest lucru se
datorează faptului că aceşti pacienţi se prezită la
cabinet doar în momentul în care apare durerea articulară sau imposibilitatea de a închide gura şi nu
din cauza aspectului estetic pe care îl prezintă anomalia. Un alt motiv pentru care aceşti pacienţi refuză intervenţia chirurgicală este teama de operaţie;
din această cauză, se recomandă o colaborare strânsă între ortodont, chirurgul maxilo-facial şi psiholog.
Durata medie a tratamentului ortodontic în cadrul studiului nostru a fost de 23,28 de luni, comparativ cu 24,3 luni în cazul pacienţilor trataţi ortodontico-chirurgical. Diferenţa dintre aceste două
tipuri de tratament se explică prin etapele multiple
pe care tratamentul ortodontico-chirurgical le prezintă, astfel că în prima etapă se realizează ocluzia
stabilă, urmând după aceasta etapa chirurgicală
propriu-zisă, în care se repoziţionează maxilarele,
iar după vindecarea postoperatorie se trece la etapa
de finisări, care însă depind şi de exigenţele pacienţilor [2,14].

Figura 5. Durata medie de tratament în funcţie de
atitudinea chirurgicală
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Durata tratamentului,a fost mai mare în cazul
anomaliilor de clasa a II-a şi ca urmare a supraacoperirii, dar şi a perioadei pre- şi postextracţionale a
unei majorităţi importante ce aveau nevoie de
această etapă preortodontică, rezultat în concordanţă cu cel obţinut de către Vig şi colaboratorii săi,
dar şi de Fisher şi colaboratorii acestuia [12,13].

CONCLUZII
Cele două vârfuri ale vârstei la debutul tratamentului au fost reprezentate de segmentul mai
mare decât 18 ani (consecutiv unei conştientizări
crescute a nevoii de tratament specifice adultului,
dar şi unor posibilităţi materiale suficiente terapiei), urmat de segmentul 9-12 ani (perioadă a permutărilor din zona laterală, sursă de înghesuiri dento-alveolare, fenomen ce îngrijorează părinţii,
crescând astfel adresabilitatea).
Vârsta pacientului nu influenţează în mod semnificativ statistic durata tratamentului ortodontic.
Unul dintre cei mai puternici factori de influenţare a duratei tratamentului s-a dovedit a fi tipul
aparatului ortodontic. Astfel, terapia utilizând aparate mobile sau mobilizabile a necesitat de 2,7 ori
mai puţin timp faţă de terapia mixtă.
Majoritatea cazurilor au fost soluţionate prin
utilizarea unui singur aparat ortodontic (81%), restul de 19% necesitând terapie mobilă sau mobilizabilă, urmată de aplicarea unui aparat fix.
Durata medie a tratamentului a fost de 23,6 luni
în cazul pacienţilor cu un singur aparat, în vreme ce
pacienţii trataţi cu două aparate au avut o durată
aproape dublă de tratament, de 48 de luni.
Tratamentul extracţional a prezentat o durată
medie de 27 de luni, cu 4 luni în plus faţă de terapiile nonextracţionale, care au durat in medie 23 de
luni. În cadrul lotului studiat, s-a preferat tratamentul nonextracţional, abordarea extracţională fiind
mai rar folosită.
Tratamentul chirurgical asociat ortodonţiei a
prelungit durata totală de terapie în medie cu 1,02
luni (24,3 luni faţă de 23,28 luni pentru abordarea
exclusiv ortodontică).
Menţiune
Toţi autorii au contribuţie egală în relizarea
acestui articol.
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