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Temporary teeth dental status – high risk factor for 
young permanent teeth decay

Statusul odontal al dinţilor temporari – factor agravant pentru 
riscul de carie al dinţilor permanenţi tineri
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PEDODONTICS

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate temporary teeth caries incidence in a group of school-childrens and to identify 
determinants of caries lesions that can be controlled through cost-effective interventions.
Material and method.112 school-childrens were followed from the age of 7 to 10 years. The status of the temporary 
teeth was evaluated annually, by means of the dmft index. The data were processed statistically, and the results were 
considered significant for p < 0.05.
Results. The evolution of the dmft index reflected the lack of interest for the treatment of dental lesions, having 
values of 4.82 ± 2.19 at the age of 7 years, respectively 5.02 ± 1.40 at the age of 8 years. The frequency of dental 
brushing has led to significant differences in relation to the temporary teeth decay incidence, at the above mentioned 
ages.
Discussions. The dmft index for temporary teeth during mixed dentition has no absolute relevance, due to the 
individual variability related to dental permutation, but remains the best predictor for caries risk assessment of young 
permanent teeth. Oral-dental hygiene has proven to be an element that allows for adequate control of carious disease.
Conclusions. The programs for the prevention of dental caries, with the direct purpose of learning the correct dental 
brushing technique, should be started from the period of the temporary dentition, in order to allow the proper post-
eruption evolution and maturation of the permanent teeth.
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RezuMAT
Scopul acestui studiu a fost evaluarea nivelului de afectare prin carie a dinţilor temporari, la un grup de copii de vârsta 
şcolară şi identificarea unor determinanţi ai leziunilor odontale care pot să fie controlaţi prin intervenţii accesibile în 
termeni cost-eficienţă.
Material şi metodă. 112 elevi care au fost urmăriţi de la vârsta de 7 ani până la 10 ani. Statusul dinţilor temporari a 
fost apreciat anual, prin intermediul indicelui de intensitate caod. Datele au fost prelucrate statistic, iar rezultatele au 
fost considerate semnificative pentru p < 0,05.
Rezultate. Evoluţia indicelui caod a reflectat lipsa de interes pentru tratamentul leziunilor odontale, având valori 
de 4,82±2,19 la vârsta de 7 ani, respectiv 5,02±1,40 la vârsta de 8 ani. Frecvenţa periajelor dentare a determinat 
diferenţe semnificative în relaţie cu starea odontală a dinţilor temporari, la vârstele mai sus menţionate. 
Discuţii. Nivelul de afectare a dinţilor temporari în perioada dentaţiei mixte nu are o relevanţă absolută, ca urmare a 
variabilităţii individuale legate de permutarea dentară, dar rămâne cel mai bun predictor pentru evaluarea riscului la 
carie al dinţilor permanenţi tineri. Igiena oro-dentară s-a demonstrat a fi un element de bază care permite un control 
adecvat al maladiei carioase. 
Concluzii. Programele de prevenţie a cariei dentare, cu scopul direct de însuşire a tehnicii corecte de periaj dentar, 
trebuie începute din perioada dentaţiei temporare, pentru a permite evoluţia şi maturarea posteruptivă adecvată a 
dinţilor permanenţi.
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INTRODuCeRe

Caria dentară, din punctul de vedere al inciden-
ţei în rândul copiilor de vârstă şcolară, prezintă un 

aspect heterogen la nivel mondial, cu toate că multe 
programe preventive au avut ca scop limitarea apa-
riţiei şi dezvoltării leziunilor odontale la acest grup 
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populaţional. Caria dentară este o afecţiune cronică 
foarte frecventă şi care, din punct de vedere econo-
mic, presupune un efort financiar considerabil. Cu 
toate acestea, incidenţa cariei dentare poate fi con-
trolată, dar realitatea demonstrează contrariul, de-
oarece este o afecţiune direct influenţată de stilul de 
viaţă şi de dietă, motiv pentru care prevenţia efici-
entă necesită schimbări ale obiceiurilor alimentare 
şi ale algoritmului de igienă oro-dentară [1].

SCOP

Scopul acestui studiu a fost evaluarea nivelului 
de afectare prin carie a dinţilor temporari, la un 
grup de copii de vârstă şcolară din oraşul Cluj-Na-
poca, pentru a argumenta importanţa şi necesitatea 
aplicării măsurilor de prevenţie şi profilaxie de la 
vârste mici, în contextul actual de abordare şi con-
trol al cariei dentare. În al doilea rând, s-a urmărit 
identificarea unor determinanţi ai leziunilor odonta-
le care pot să fie controlaţi prin intervenţii accesibi-
le în termeni cost-eficienţă.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul a fost derulat pe o perioadă de 4 ani, într-
o şcoală din Cluj-Napoca, al 4-lea oraş din Româ-
nia din punct de vedere demografic. Criteriul elec-
tiv principal al grupului a fost frecventarea unei 
şcoli generale din mediul urban, fără a face o dife-
renţiere a copiilor din punctul de vedere al condiţi-
ilor socio-economice sau al apartenenţei la grupuri 
etnice. Grupul de copii a cuprins un număr de 112 
subiecţi iniţial şi 106 final; motivul pentru care co-
piii au părăsit studiul a fost schimbarea unităţii de 
învăţământ [2]. 

Starea de sănătate oro-dentară a copiilor a fost 
apreciată în cadrul consultaţiei desfăşurate în cabi-
netul de medicină dentară al şcolii, ca parte inte-
grantă a evaluărilor realizate în unitatea şcolară la 
începutul fiecărui an de învăţământ. Monitorizarea 
copiilor s-a realizat pe durata ciclului şcolar primar 
(clasa I-clasa a IV-a). 

Examenul cavităţii orale a fost efectuat de către 
un singur examinator, pentru a reduce riscul de 
eroare, în condiţiile de iluminare dintr-un cabinet 
de medicină dentară, pe dinţi uscaţi cu ajutorul 
spray-ului de aer al unit-ului dentar [2].

Diagnosticul suprafeţelor dentare a fost stabilit 
folosind metoda vizuală de inspecţie şi palparea cu 

sonda de examinare fără presiune, fără a utiliza alte 
examinări complementare.

Nivelul de afectare prin carie a dinţilor tempo-
rari a fost apreciat prin intermediul indicelui de in-
tensitate a cariei dentare caod, care permite o ana-
liză cantitativă a numărului de dinţi afectaţi care 
revin per subiect. 

Pentru caracterizarea elementelor componente 
ale indicelui caod au fost folosite următoarele cri-
terii:

 – Indicatorul carie c a fost atribuit leziunilor
odontale care au interesat smalţul, dentina,
organul pulpar fără a face un diagnostic dife-
renţial între stadiile evolutive ale cariei denta-
re. Conform recomandărilor OMS, în entita-
tea carie au fost incluse şi obturaţiile dislocate
complet sau parţial, cu sau fără carie secun-
dară [3].

 – Indicatorul obturaţie o a inclus totalitatea
restaurărilor cu caracter provizoriu sau defi-
nitiv care au respectat criteriile morfologice,
estetice şi funcţionale pentru unitatea dentară
restaurată [3].

 – Indicatorul absent-extracţie a s-a atribuit din-
ţilor temporari care au fost extraşi cu 2 ani
înainte de intervalul fiziologic de înlocuire,
după eşecul tratamentului conservativ; nu au
fost incluşi în această categorie dinţii irecu-
perabili în urma traumatismelor dento-paro-
dontale [3].

Placa muco-bacterienă a fost evidenţiată doar 
prin detecţie vizuală în oglindă; nu au fost utilizate 
revelatoare de placă. Informaţiile asupra numărului 
de periaje dentare au fost furnizate de către copii, 
pe parcursul examinării, iar tehnica de periaj a fost 
explicată doar prin mijloace verbale.

Datele obţinute au fost sistematizate şi prelucra-
te statistic folosind SPSS Version 16.0 (IBM Corp. 
Armonk, NY, USA). Rezultatele obţinute au fost 
considerate cu valoare semnificativă dacă p statis-
tic ≤ 0,05. Nivelul erorii a fost a = 0,05. 

RezuLTATe

Grupul de copii selecţionat în funcţie de vârsta 
şcolară, din punctul de vedere al repartiţiei în func-
ţie de gen şi vârstă, a avut o compoziţie omogenă 
(tabel 1).



Romanian JouRnal of Stomatology – Volume lXVi, no. 2, yeaR 2020118

TABEL 1. Distribuţia comparativă în funcţie de gen şi 
vârstă în grupul studiat 

Gen Subiecţi (număr) Vârsta medie (ani)
Fete 58 7,02

Băieţi 54 7,00
Total 112 7,01

Indicele cao a demonstrat o evoluţie progresivă, 
dar în acord şi cu cronologia permutărilor dentare 
(tabel 2):

TABEL 2. Evoluţia comparativă a indicelui cao pe durata 
studiului

Vârsta
(comparativ)

cao
Media+dev.std.

cao
Media+dev.std. p

7 ani-8 ani 4,82±2,19 5,02±1,40 0,405
7 ani-9 ani 4,82±2,19 4,70±1,40 0,441
8 ani-9 ani 5,02±1,40 4,70±1,40 0,030

Diferenţele observate pe durata studiului nu au 
fost semnificative statistic decât pentru vîrsta me-
die de 9 ani; acestea au fost calculate pentru a rea-
liza o caracterizare de ansmblu asupra mediului 
bucal în care se vor realiza erupţia şi maturarea 
posteruptivă a dinţilor permanenţi tineri.

Evoluţia itemilor constitutivi ai indicelui caod a 
reflectat lipsa de interes pentru tratamentul leziuni-
lor odontale ale dinţilor temporari. Indicatorii carie 
c şi absent-extras a au avut o contribuţie importantă 
la construcţia indicelui (fig. 1).

Dinţii temporari au prezentat un nivel ridicat de 
afectare prin carie pentru ambele genuri, fără dife-
renţe semnificative statistic (fig. 2).

FIGURA 2. Evoluţia comparativă a indicelui cao în funcţie 
de gen

Frecvenţa periajelor dentare a determinat dife-
renţe semnificative în relaţie cu starea odontală a 
dinţilor temporari, la vârsta de 7 ani (fig. 3):

FIGURA 3. Evoluţia indicelui caod în funcţie de frecvenţa 
periajelor dentare

FIGURA 1. Valorile 
comparative ale 
indicatorilor c, a, o pe 
durata studiului
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DISCUŢII 

Caria dentară permite aplicarea măsurilor de 
prevenţie şi poate să fie controlată din punctul de 
vedere al incidenţei, dacă există colaborare şi co-
municare între medici, educatori, instituţii de sănă-
tate publică, familie şi individ [4]. Nivelul de afec-
tare a dinţilor temporari în perioada dentaţiei mixte 
nu are o relevanţă absolută, ca urmare a variabilită-
ţii individuale legate de permutarea dentară, dar ră-
mâne cel mai bun predictor pentru evaluarea riscu-
lui la carie al dinţilor permanenţi tineri [5-7].

Indicele de intensitate a cariei dentare caod pen-
tru dinţii temporari a avut valoarea iniţială de 4,81 
la vârsta de 7 ani, la începutul studiului, ceea ce 
reflectă un nivel ridicat de afectare a acestora. Dis-
pensarizarea copiilor preşcolari şi şcolari nu este 
realizată decât într-o măsură limitată, iar valorile 
indicelui caod obţinute în studiul nostru refectă 
acest fapt. Dacă dinţii permanenţi tineri vor erupe 
într-o cavitate orală în care încărcătura microbiană 
este foarte mare, riscul de colonizare a suprafeţelor 
dentare cu specii bacteriene agresive este foarte 
mare [7,8]. Evoluţia primului dinte permanent, mo-
larul de 6 ani, se desfăşoară în cele mai multe ca-
zuri fără a declanşa fenomene specifice, iar dezvol-
tarea somatică uşor accelerată a copiilor în ultimul 
deceniu a determinat modificarea tiparului de erup-
ţie dentară. Pentru fete, intervalul de timp în care se 
desfăşoară erupţia molarului prim permanent este 
cuprins între 5 ani±3 luni şi 7 ani±8 luni, cu vârsta 
medie de 6 ani±1 lună. Pentru băieţi, intervalul de 
apariţie la nivelul cavităţii bucale a molarului prim 
permanent este cuprins între 5 ani±2 luni şi 7 
ani±10 luni, cu vârsta medie de 6 ani±3 luni. Dura-
ta de timp parcursă de molarul prim permanent 
până la atingerea planului de ocluzie este cuprinsă 
în intervalul 5 luni-32 luni pentru fete (media 15 
luni), iar pentru băieţi de la 7 luni la 28 luni (media 
15 luni) [9]. Din acest motiv, pentru a controla ni-
velul de afectare prin carie a dinţilor temporari, 
programele de prevenţie trebuie derulate de la vâr-
ste foarte mici, pentru a nu permite iniţierea şi agra-
varea leziunilor odontale [10,11].

Factorii aflaţi în relaţie directă cu incidenţa cari-
ei dentare s-au dovedit a fi în număr foarte mare şi 

astfel se pot înţelege limitele sau efectele mult sub 
aşteptări ale programelor de prevenţie. Igiena oro-
dentară s-a demonstrat a fi un element de bază care 
permite un control adecvat al maladiei carioase 
[11,12]. Fluorul rămâne în opinia experţilor în stra-
tegii de sănătate elementul cel mai eficient în pre-
venţia cariei dentare. Pastele de dinţi, datorită do-
zajului controlat de fluor, se dovedeşte a fi produsul 
cel mai accesibil cu rol de prevenţie a cariei denta-
re. Literatura de specialitate recomandă un număr 
de minimum două periaje zilnic pentru a asigura o 
stare de sănătate oro-dentară adecvată, iar periajul 
cel mai important rămâne cel efectuat seara, înainte 
de culcare [12,13]. 

În studiul nostru, periajul dentar efectuat o dată 
sau de două ori pe zi a determinat diferenţe semni-
ficative pentru indicele cao la vârstele de 7 ani (p = 
0,03), respectiv 8 ani (p = 0,04). Astfel, periajul 
dentar are un rol important, dar nu determină, în 
mod singular, controlul efectiv al maladiei carioa-
se. Şcoala, ca loc de promovare a atitudinilor sano-
gene, are un impact mai mare asupra copilului 
comparativ cu sfaturile şi informaţiile oferite de 
familie, motiv pentru care ar putea reprezenta un 
prim pas în algoritmul de prevenţie a cariei dentare. 
Prezentarea discursivă nu este suficientă; argumen-
tarea şi proiectarea efectelor pe termen lung se con-
sideră a fi mult mai eficiente [12,14]. 

CONCLuzII

Indicele de intensitate a cariei dentare caod pen-
tru dinţii temporari a avut valori mai mici la subiec-
ţii care au practicat 2 periaje dentare pe zi. 

Programele de prevenţie şi profilaxie a cariei 
dentare, cu scopul de însuşire a tehnicii corecte de 
periaj dentar, trebuie începute din perioada dentaţi-
ei temporare, pentru a permite evoluţia şi maturarea 
posteruptivă adecvată a dinţilor permanenţi tineri.

Informaţiile asupra igienei oro-dentare nu devin 
imediat elemente ale vieţii cotidiene. Aceste infor-
maţii trebuie susţinute de demonstraţii practice, 
controale periodice şi remotivarea permanentă a 
pacientului.
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