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ABSTRACT
Objectives. To assess the type and distribution of dento-periodontal traumas in mixed dentition in a group of 
childen aged 3-9 years who seek consultation and treatment in the Pedodontics Department of the Faculty of 
Dentistry. 
Material and methods. Retrospective descriptive observational descriptive study performed on 114 children (67 
boys) aged 3-9 years, (mean age - 5.65 ± 1.45 years) with dento-periodontal trauma to temporary teeth (dt) and 
permanent teeth (PT), which occurred in Bucharest Pedodontics Clinic during 2015-2019. The recorded data were 
obtained from the emergency register of this clinic. The distribution of patients according to age, sex, environ-
ment, etiology, age and location of trauma and number of affected teeth was assessed and the distribution of af-
fected teeth was analyzed according to the type of dentition affected, topography of affected teeth and emergency 
treatment. performed.
Results. The most frequent traumas for dt were registered at the age of 3 years, and for DP at the age of 7-8 years. 
Boys were more affected than girls (58.77% and 41.23%, respectively; NS, p > 0.05). 63% of patients came from 
urban areas and 37% from rural areas. Most injuries (64.03%) were caused by accidental falling children. 50.87% 
of patients presented to the clinic less than 24 hours after the accident. 55.27% of the traumas occurred in the 
internal environment. Most patients (87.71%) had 1 or 2 affected teeth. 41% of the traumas were at DP and 59% 
at dt. At DP there were 21.57% dental injuries and 19.12% periodontal injuries. At dt 11.76% were dental traumas 
and 47.54% periodontal. The upper frontals were the most affected teeth at both dentitions.
Conclusions. Dento-periodontal injuries are a common pathology in this age group and it is important to make the 
persons around children aware of the importance of their prevention.

 Keywords: dento-periodontal traumas, children, mixed dentition

REZUMAT
Obiective. Evaluarea tipului şi a distribuției traumatismelor dento-parodontale în dentiția mixtă la un lot de co-
pii cu vârste cuprinse între 3-9 ani care s-au adresat pentru consultație şi tratament în Clinica de Pedodonție a 
Facultății de Medicină Dentară.
Material și metodă. Studiu descriptiv observațional descriptiv realizat pe 114 copii (67 băieți) de 3-9 ani (vâr-
sta medie- 5,65±1,45 ani) cu traumatisme dento-parodontale la dinții temporari (dt) şi la dinții permanenți (DP), 
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care s-au prezentat în Clinica de Pedodonție Bucureşti în perioada 2015-2019. Datele înregistrate au fost obținute 
din registrul de urgență al acestei clinici. S-a evaluat distribuția pacienților în funcție de vârstă, sex, mediul de 
proveniență, etiologia, vechimea şi locul unde s-a produs traumatismul şi numărul dinților afectați şi s-a anali-
zat distribuția dinților afectați în funcție de tipul dentiției afectate, topografia dinților afectați şi tratamentul de 
urgență efectuat. 
Rezultate. La dinții temporari (dt), cele mai frecvente traumatisme s-au înregistrat la vârsta de 3 ani, iar la DP la vâr-
sta de 7-8 ani. Băieții au fost mai afectați decât fetele (58,77%, respectiv 41,23%; NS, p > 0,05). 63% dintre pacienți 
au provenit din mediul urban şi 37% din mediul rural. Majoritatea traumatismelor (64,03%) s-au produs prin că-
derea accidentală a copiilor. 50,87% dintre pacienți s-au prezentat în clinică în mai puțin de 24 de ore de la produ-
cerea accidentului. 55,27% dintre traumatisme s-au produc în mediul intern. Majoritatea pacienților (87,71%) au 
avut 1 sau 2 dinți afectați. 41% dintre traumatisme au fost la DP şi 59% la dt. La DP au existat 21,57% traumatisme 
dentare şi 19,12% traumatisme parodontale. La dt 11,76% au fost traumatisme dentare şi 47,54% parodontale. 
Frontalii superiori au fost dinții cei mai afectați la ambele dentiții. 
Concluzii. Traumatismele dento-parodontale reprezintă o patologie frecvent întâlnită la această grupă de vârstă şi 
este bine să conştientizăm aparținătorii copiilor despre importanța prevenirii lor. 

Cuvinte cheie: traumatism dento-parodontal, copii, dentiţie mixtă

INTRODUCERE

Traumatismele dento-parodontale sunt acciden-
te care afectează anual, conform datelor statistice, 
milioane de pacienți din întreagă lume, cel mai frec-
vent afectați fiind copiii. Acestea reprezintă, ca 
frecvență, a doua patologie întâlnită în practica sto-
matologiei pediatrice, pe primul loc fiind îmbolnă-
virea prin carie dentară [1]. 

Traumatismele dentare reprezintă o problemă 
semnificativă în dentiția temporară și permanentă. 
Acestea au un impact fizic, estetic și psihologic pu-
ternic asupra copilului, dar și asupra părinților [2].

Alegerea metodelor de tratament variază în 
funcție de mai mulți factori precum perioada de 
timp trecută din momentul producerii traumatis-
mului dento-parodontal până la inițierea tratamen-
tului, gravitatea traumatismului, vârsta la care s-a 
produs, raportul cu dintele succesor, existența unui 
traumatism asociat și posibilitatea pacientului să se 
prezinte la dispensarizare. Este foarte important ca 
părinții sa fie conștienți de importanța instituirii 
imediate a tratamentului, a unei urmăriri periodice 
de către medicul pedodont cu obiectivul limitării 
complicațiilor posttraumatice. Diagnosticul corect, 
planificarea tratamentului și monitorizarea sunt 
importante pentru a asigura un rezultat favorabil.

Având în vedere toate aceste aspecte, scopul 
acestui studiu a fost de a analiza tipul şi distribuția 
traumatismelor dento-parodontale în dentiția mix-
tă la un lot de copii prezentați într-o clinică univer-
sitară. 

MATERIAL ȘI METODĂ

S-a realizat un studiu retrospectiv asupra cazuri-
lor de traumatisme dento-parodontale în dentiția 
mixtă la un lot de copii cu vârste cuprinse între 3 şi 
9 ani care s-au prezentat în Clinica de Pedodonţie 

din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila“ București în perioada 2015-2019.

Numărul de pacienți analizat în cadrul studiului 
este de 114 copii (67 băieți și 47 fete) cu vârste cu-
prinse între 3 şi 9 ani (vârsta medie- 5,65±1,45 ani), 
cu traumatisme dento-parodontale la dinții tempo-
rari și la dinții permanenți (fig. 1). 

Pacienții au avut în total 204 de dinți cu trauma-
tisme dento-parodontale, fiind repartizați astfel: 

– dentiția temporară – 121 dinți afectați 
– dentiția permanentă – 83 dinți afectați

FIGURA 1. Distribuția pe sexe a subiecților examinați

Diagnosticul a fost stabilit în urma coroborării 
examenului clinic cu examenele complementare. 
Ca intervenții radiologice, s-au folosit predominant 
radiografiile retroalveolare, izometrice, ortoradiale 
și ortopantomograme.

Metoda de lucru a constat în analizarea datelor 
din registrul de urgențe, referitoare la traumatisme 
dento-parodontale și extragerea datelor necesare 
studiului precum: 

– date personale
–  vârsta
– sex
–  proveniență (mediul urban/rural)
–  date despre traumatisme dento-parodontale 
–  factorul etiologic
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– locul unde s-a produs traumatismul
– numărul de dinți traumatizați/eveniment tra-

umatic
– tipul traumatismelor dento-parodontale 

dentiția temporară și permanentă
–  topografia dintelui afectat
–  tratamentul de urgență efectuat 
–  timpul scurs de la incident pană la prezenta-

rea în clinică
Criteriile de includere a pacienților în grupul de 

studiu au fost:
–  Pacienți cu vârste cuprinse între 3 şi 9 ani (36-

108 luni)
–  Pacienții care au suferit traumatisme dento-

parodontale
–  Pacienți nonsindromici
–  Pacienții care au completat datele corect și 

complet
Informațiile privind acest lot de pacienți au fost 

prelucrate ulterior în programele Microsoft Word 
2019, Microsoft Excel 2019 și SPSS 18.0, folosind 
ANOVA şi t-test pentru un nivel de semnificație sta-
tistică ales p < 0,05. 

REZULTATE

Traumatismele dento-parodontale au fost întâl-
nite cel mai frecvent la copiii cu grupa vârsta de 3 
ani (29,82%) la nivelul dentiției temporare, iar la ni-
velul dentiției permanente grupa de vârstă cea mai 
interesată a fost de 7 ani (14,03%) și 8 ani (13,15%) 
(fig. 2). 

FIGURA 2. Distribuția traumatismelor dento-parodontale în 
funcție de vârsta pacienților

În studiul prezent, băieții au fost mai afectate de-
cât fetele ( 58,77%, respectiv 41,23%); ceea ce repre-
zintă un raport băieți:fete de 1,42:1. Diferența a fost 
NS, p > 0,05.

Dintre copiii prezentați în cadrul clinicii de 
pedodonție, 72 provin din mediul urban (63%), iar 
42 provin din mediul rural (37%), diferența fiind 
semnificativă statistic, p = 0,01 (fig. 3). 

Mai mult de jumătate din totalul traumatismelor 
dento-parodontale (64,03%) au avut drept cauză că-

derea accidentală Alți factori etiologici au fost: coli-
ziunea (31,57%), accidentul sportiv (2,63%) și acci-
dentul rutier (1,75%) (fig. 4). 

FIGURA 4. Distribuția factorilor etiologici ai evenimentelor 
traumatice

Dintr-un total de 114 cazuri, 63 de traumatisme 
dento-parodontale s-au produs în mediul intern 
(55,27%), cel mai frecvent întâmplându-se acasă, la 
grădiniță sau la școală. În mediul extern (44,73%) 
s-au produs 51 de traumatismele dento-parodontale, 
de exemplu la locurile de joacă sau pe străzi (fig. 5). 

FIGURA 5. Distribuția traumatismelor în funcție de locul de 
producere

Cel mai frecvent, traumatismul dento-paro-
dontal a afectat doi dinți (45,61%) sau un singur din-
te (42,1%). Mai rar au existat situații când au afectat 
trei (6,14%) sau patru dinți (4,38%) și foarte rar 
cinci (0,87%) sau șase dinți (0,87%) într-un incident 
traumatic (fig. 6).

FIGURA 3. Repartiția pacienților în funcție de mediul de 
proveniență
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FIGURA 6. Distribuția dinților traumatizați în funcție de 
număr/eveniment traumatic

Cei 114 copii cu dentiție mixtă din studiul de față 
prezintă un total de 204 dinți afectați de traumatis-
me dento-parodontale. Din totalul dinților, 121 fac 
parte din dentiția temporară (59%), iar restul de 83 
fac parte din dentiția permanentă (41%).

Repartizarea traumatismelor dentare și paro-
dontale este diferită în funcție de tipul dentiției.

Dentiția temporară:
– Traumatisme dentare 11,76%
–  Traumatisme parodontale 47,54%
Dentiția permanentă:
– Traumatisme dentare 21,57%
– Traumatisme parodontale 19,12%

FIGURA 7. Distribuția traumatismelor dento-parodontale în 
funcție de dentiția temporară şi permanentă

La nivelul dentiției temporare, cei mai afectați 
dinți atât la maxilar, cât și la mandibulă au fost inci-
sivii centrali. Incisivii centrali superiori (5.1 și 6.1) 
sunt cei mai întâlniți dinți cu traumatisme dento-
parodontale (37,19%), urmați de incisivii laterali su-
periori (5.2 și 6.2). Cel mai puțin afectați au fost ca-
ninii (6.3 și 8.3) în urma traumatismele dento- 
parodontale (0,82%) (fig. 8).

La nivelul dentiției permanente, cel mai frec-
vent au fost implicați în traumatismele dento-paro-
dontale incisivii centrali, mai ales superior. Dintr-
un total de 83 de dinți, cei mai afectați sunt incisivii 
centrali din cadranul 1 (42,16%), urmați de cei din 
cadranul 2 (34,93%), iar cel mai rar afectați au fost 

incisivii laterali inferiori (2,40%) și incisivul lateral 
din cadranul 2 (2,40%) (fig. 9).

Majoritatea pacienților s-au prezentat la Clinica 
de Pedodonţie în mai puțin de 24 de ore (50,87%) de 
la producerea accidentului care a determinat trau-
matismul dento-parodontal. Ceilalți pacienți s-au 
prezentat după două zile 21,92%, 3 zile 11,40%, 4 
zile 1,75%, o săptămână 9,64%, 2 săptămâni 2,63% 
și la o lună 1,75% (fig. 10).

FIGURA 10. Timpul trecut până realizarea tratamentului

În ceea ce privește tratamentul de urgență efec-
tuat, acesta a depins foarte mult de tipul dentiției. 

FIGURA 8. Distribuția traumatismelor dento-parodontale în 
funcție de dintele afectat pentru dentiția temporară

FIGURA 9. Distribuția traumatismelor dento-parodontale în 
funcție de dintele afectat pentru dentiția permanentă
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Astfel, pentru dentiția temporară, cel mai frecvent 
tratament de urgență efectuat a fost expectativa 
(52,11%). În 15,49% dintre cazuri s-a realizat 
extracția dinților afectați, iar 8,45% dintre dinții 
temporari au fost repoziționați. În 5,63% dintre ca-
zuri s-a făcut tratamentul plăgii dentinare și 
reconstrucție coronară, 4,22% dintre cazuri au ne-
cesitat tratament endodontic, iar repoziționarea îm-
preună cu imobilizarea (1,40%) a fost rar efectuată.

Cele mai frecvente tratamente de urgență reali-
zate pentru dentiția permanentă au fost: tratamen-
tul plăgii dentinare și reconstrucția coronară 
(23,25%), tratamentul endodontic (18,60%) și nete-
zirea marginilor anfractuase (16,27%). În 13,95% 
dintre cazuri s-a decis să nu se facă niciun trata-
ment. În 11,62% dintre cazuri, s-a realizat 
repoziționarea dinților traumatizați și imobilizarea 
lor, iar în 6,97% dintre cazuri s-a făcut replantarea 
dinților avulsionați cu imobilizarea lor. 

DISCUȚII

Traumatismele dento-parodontale reprezintă o 
patologie importantă care afectează copiii cu vârste 
cuprinse între 3 şi 9 ani, acestea necesitând o atenție 
crescută în ceea ce privește tratamentul acordat. 

Din analiza rezultatelor acestui studiu, s-a obser-
vat că băieții au fost mai afectați de traumatisme 
comparativ cu fetele (58,77% băieți versus 41,23% 
fete), ceea ce reprezintă un raport băieți: fete de 
1,42:1. Diferența de incidență dintre sexe poate fi 
determinată de caracterul ușor mai dinamic al 
băieților și de unele sporturi periculoase frecventa-
te de băieți. În majoritatea studiilor, se poate obser-
va prevalența ușor dominantă a sexului masculin. 
Astfel, putem exemplifica acest lucru prin studiile 
realizate de Jesus și colab. [3], care au raportat un 
procent de 56,7% pentru băieți; Atabek și colab. [4] 
au raportat un procent de 64,7% pentru băieți, iar 
Sari și colab. [5] au raportat un procent de 67,8% 
pentru băieți.

Raportat la vârsta producerii traumatismelor, 
s-a observat că la lotul studiat cele mai multe trau-
matisme s-au produs la vârsta de 3 ani pentru 
dentiția temporară și 8-9 ani pentru dentiția perma-
nentă. Frecvența crescută la copiii cu vârste mici 
poate fi cauzată de lipsa de coordonare neuro-mo-
torie și de perioada în care capacitățile de mișcare 
nu sunt dezvoltate complet. Similar acestor rezulta-
te, studiul lui Andreasen și colab. [6] a raportat că 
incidențele maxime se întâlnesc la vârsta de 2-3 ani 
pentru dinții temporari și la vârsta de 9-10 ani pen-
tru dinții permanenți. Studiile realizate de Skaare și 
colab. [7] au stabilit că vârsta cea mai susceptibilă 
traumatismelor este cea de 3,5 ani în dentiția tem-
porară. Brezzo [8] a menționat în studiul realizat la 
vârsta de 8 ani o incidență maximă în dentiția per-
manentă. Ozen și colab. [9] au arătat că traumatis-

mele dento-parodontale s-ar întâmpla cel mai frec-
vent în prima decadă a vieții, ulterior scăzând 
treptat. 

Cauzele traumatismelor dentare sunt complexe 
și sunt influențate de mai mulți factori, precum 
relațiile interarcadice, comportamentul, mediul de 
proveniență și starea de sănătate a copiilor. Deter-
minarea factorilor cauzali este foarte importantă 
pentru a identifica amplitudinea impactului.

În studiul de față, cea mai importantă cauză a 
traumatismelor a fost reprezentată de accidentele 
cauzate de căderi – 64,03%, atât în dentiția primară, 
cât și în cea permanentă. Rezultatul obținut de noi 
concordă cu rezultatele obținute de alți autori: Ozen 
și colab. au obținut un procent de 48,7% [9], Ekana-
yake și colab. – 89% [10], iar Stanciu și colab. – 
51,47% [11].

În prezentul studiu, cel mai frecvent traumatis-
mele dento-parodontale s-au produs în mediul in-
tern, și anume 55,27%, în mediul extern producân-
du-se 44,73%. Procentul obținut pentru mediul 
intern este asemănător cu rezultatele publicate de 
Andrade și colab., care au menționat un procent de 
87,5% traumatisme produse în mediul intern, mai 
exact acasă [12]. 

Un alt element urmărit în această cercetare a 
fost evaluarea numărului de dinți traumatizați/inci-
dent. În 45,61% dintre cazuri au fost interesați doi 
dinți, în 42,10% dintre cazuri a fost interesat un sin-
gur dinte, în 6,14% au fost interesați trei dinți și în 
4,38% au fost interesați patru dinți. Au fost prezente 
în cercetare două cazuri în care traumatismul a fost 
major, fiind implicați cinci sau șase dinți. Aceste ca-
zuri de cele mai multe ori apar în urma unor acci-
dente rutiere sau sportive. Ozen B. și colab. 
menționează 64,16% dintre cazuri în care au avut 
un singur dinte traumatizat [9]. 

În ceea ce privește dinții cei mai frecvent afectați, 
dintre cei 204 dinți cu traumatisme, 88,24% au fost 
localizați la nivelul arcadei superioare, iar 11,76% 
de la nivelul arcadei inferioare. Un rezultat similar 
este menționat în studiul lui Zuhal și colab., care a 
înregistrat un procent de 88,5% la nivelul frontali-
lor superiori [14]. Explicația este aceea că mandibu-
la este un os mobil și astfel tinde să reducă impactul 
forțelor direcționat pe dinții anteriori inferiori, în 
timp ce maxilarul superior este un os fix situat mai 
anterior decât mandibulă.

În privința topografiei traumatismelor dento-pa-
rodontale, atât în dentiția temporară, cât și în cea 
permanentă, cel mai frecvent au fost afectați incisi-
vii centrali superiori (75,49%). Acest lucru poate fi 
explicat prin poziția mai vulnerabilă a incisivilor 
centrali superiori în comparație cu incisivii centrali 
inferiori, dinții superiori fiind cei care primesc lovi-
tura directă. Majoritatea studiilor, precum cele scri-
se de Noori și Al-Obaidi [15], Ozen și colab. [9],  
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Zuhal și colab. [14], Zaleckiene și colab. [16], Kargul 
și colab. [17], au constatat cea mai mare frecvență la 
nivelul incisivilor centrali maxilari, rezultat similar 
cu cel din studiul de față. Stanciu IA și colab. au ra-
portat în anul 2020 o afectare a incisivilor superiori 
de 73,17% [11], iar Tănase și colab. în anul 2018 de 
74% [18]. Studiul realizat de Ozen și colab. a 
menționat că incisivii centrali maxilari sunt frec-
vent afectați atât în dentiția temporară (69,6%), cât 
și în dentiția permanentă (83,5%), rezultate asemă-
nătoare studiului prezent [9]. 

Incisivii laterali sunt următorii dinți ca frecvență 
(12,25%), rezultat întâlnit și în literatura de speciali-
tate privind traumatismele dentare, precum studii-
le redactate de Noori și Al-Obaidi [15], și Zaleckiene 
și colab. [16], cu un procent de 17,4%. 

În ceea ce privește vechimea traumatismului în 
momentul prezentării în cabinet, acest parametru 
influențează foarte mult conduita terapeutică abor-
dată. În studiul de față, majoritatea pacienților 
(50,87%) s-au prezentat în mai puțin de o zi în clini-
ca de pedodonţie. Rezultatul obținut este similar cu 
cel raportat de Garcia-Godoy și colab. [19], care au 
constatat că 38,7% dintre pacienți s-au prezentat la 
cabinetul stomatologic în aceeași zi, în timp ce 
37,8% au venit după 1-7 zile. Alte studii, precum cel 
realizat de Ekanayake și colab., arată că jumătate 
dintre pacienți au venit la tratament la mai mult de 
o lună după producerea traumatismului [20].

În ceea ce privește tratamentul efectuat, la
dentiția temporară în majoritatea cazurilor s-a 
abordat expectativa (52,11% dintre cazuri), pacienții 
fiind programați la dispensarizare la diferite inter-
vale de timp. În dentiția permanentă au predomi-
nat traumatismele dentare, pentru care s-a realizat 

în cele mai multe situații tratamentul plăgii denti-
nare împreună cu reconstrucția coronară (23,25% 
dintre cazuri). Studiile realizate de Assuncao și co-
lab. [21] și Prasad și colab. [22] menționează rezul-
tate similare în abordarea terapeutică. Marra și co-
lab. [23] raportează abordarea terapeutică prin 
expectativă (37%) și tehnică de restaurare compozi-
tă, iar la Zaleckiene și colab. [16] metodele principa-
le utilizate sunt reprezentate de tratamentul plăgii 
dentinare împreună cu reconstrucția coronară și 
tratamentul endodontic. Sari și colab. [24] 
menționează că în 39,4% dintre situații tratamentul 
a constat în expectativă și monitorizare, în 29,3% 
dintre cazuri s-au realizat extracții și în 12,1% din-
tre cazuri s-a efectuat tratament endodontic. 

CONCLUZII

Traumatismele dentare reprezintă o problemă 
de sănătate orală care afectează atât dinții tempo-
rari, cât și dinții permanenți imaturi. Acestea au un 
impact fizic, estetic și psihologic puternic asupra co-
pilului, dar și asupra părinților. În cazul producerii 
unui traumatism, tratamentul de urgență este foar-
te important. Astfel, trebuie conștientizați părinții, 
profesorii și antrenorii despre importanța acordării 
primului ajutor și trimiterea cât mai rapidă a copi-
lului într-un serviciu de specialitate. Odată ajunși 
într-un serviciu de specialitate, medicului specialist 
pedodont îi revine sarcina de a trata adecvat dinții 
afectați de traumatism, de acest tratament depin-
zând evoluția în timp a dintelui respectiv. 
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