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CLINICAL EVALUATION OF EDENTULOUS PATIENTS USING COMPUTERIZED PROGRAMS 

OF SCORING (Abstract):  

The purpose of this study is to show how a computerized program can improve medical reasoning for young 

practitioners and dental students, and to show to the patients the outcome of their treatment plan. Materials and 

methods: We used a computerized program, developed by Prof. Dr. Norina Forna, for medical reasoning in 

choosing a correct treatment plan, for partial edentulous patients, a program developed for dental students and 

young practitioners, that offers the best prosthetic solution according to clinical evaluation, general health, 

psychological, and economical status. We applied this program for a number of 305 patients treated in the 

Faculty of Dental Medicine, in the department of removable prosthetics, from 2010 until 2013. Results: For all 

the 305 patients treated we started clinical evaluation, general health evaluation, psychological evaluation and 

environmental evaluation. The results that we obtained showed that dental students do not have the holistic view 

over a case, that they regard only the clinical aspects, and less the general, psychological and environmental 

status of the patients, so they can easily obtain an incorrect solution for a case. The program offers indications 

by valuing all this parameters, and in regard of these offers a good, medium or poor prognosis for the case. This 

prognosis is extremely efficient for the patient also, for that he knows what to expect from his rehabilitation. 

Conclusions: A fully comprehensive computerized program is proven to be extremely efficient in adapting 

prosthetic rehabilitation to the patient, in order to obtain maximum of efficiency. 
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INTRODUCERE 

Examenul clinic de decelare a semnelor 

şi simptomelor declanşate de edentaţie este 

deosebit de important, ancorând practicianul 

în arealul de formule computerizate ce oferă 

o imagine clară a stării prezente a edentaţiei. 

Avem nevoie de transpunerea detaliilor 

clinice în vederea analizei schemelor de 

tratament, ce pot fi realizate prin intermediul 

unor softuri performante, individualizate, 

reprezentative atât pentru partea clinică cât 

şi tehnologică, teritoriul inteligenţei 

artificiale oferind substratul necesar 

materializării practice. 

Introducerea datelor complete în 

programul computerizat ce vizează atât 

aspectele de stare generală, esenţiale în 

direcţionarea manierei terapeutice, cât şi 

datele cunoscute ale anamnezei ce aduc 

pacientul în planul cunoaşterii concrete a 

variabilelor ce stau la baza elaborării 

diagnosticului şi planului de tratament este 

prima etapă a fişei clinice computerizate 

(fig. 1).  

Datele culese în urma examenului clinic 

extraoral şi intraoral vor fi introduse ulterior 

în baza de date, contribuind la elaborarea 

diagnosticului şi a planului de tratament. 

 

SCOP 

Scopul acestui studiu este de a releva 

oportunitatea utilizării sistemelor 
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computerizate în decizia de asistare a 

elaborării conduitei terapeutice optime în 

raport cu particularitatea fiecărui caz clinic 

luat în considerare și elaborarea unei scale de 

dishomeostazie, ca element de predictibilitate 

a evoluției soluției terapeutice alese în acord 

cu particularitatea pacientului. 

 

 
Figura 1. Completarea datelor de examen clinic în 

fişa computerizată 

 

MATERIAL ŞI METODE 

S-au luat în studiu un număr de 305  

pacienți care prezentau edentație parțială în 

diferite grade de compensare sau 

decompensare, cu instalarea manifestă a 

dishomeostaziei, netratați sau tratați incorect 

sau incomplet, pentru care s-a stabilit scorul 

inițial, scorul final şi scorul de prognostic. 

Tuturor pacienților din lotul de studiu li s-au 

refăcut rapoartele mandibulo-craniene într-o 

manieră corectă, creându-se premisele unei 

reabilitări ale dishomeostaziei instalate. Nu 

putem vorbi de un echilibru satisfăcător fără 

să aducem în discuție elementele legate de 

reabilitarea stării generale condiție esențială 

de includere în lotul de studiu.  

S-a folosit ca soft de evaluare clinică 

aplicația ProDent, alături de Softul K-

Scoring de calcul al parametrilor sociali, de 

patologie generală, loco-regională și locală, 

indicând în final prognosticul de evoluție pe 

varianta terapeutică aleasă. Pornind de la 

datele obținute am realizat o evaluare 

statistică a soluțiilor terapeutice alese în 

raport de cele care s-ar fi constituit de 

elecție și am realizat o sinteză pertinentă a 

acestora. 

Principiul de evaluare al pacientului are 

ca punct de plecare sintetizarea  variabilelor 

ce individualizează un caz clinic anume, 

asociată ulterior cu o soluţie terapeutică de 

elecţie şi cu varianta de tratament aplicată. 

Prin urmare va exista o evaluare inițială a 

pacientului, și una finală ce se realizează 

după parcurgerea pregătirilor pacientului. 

Următoarea etapă este aceea de a încadra în 

scor soluția terapeutică aleasă, și mai apoi 

coroborarea acestor doi parametri într-unul 

final, numit scor de prognostic de evoluție 

(fig. 2). 

 
Figura 2. Principiul de abordare al unui caz clinic 

S-au evaluat următorii parametrii pentru 

obținerea S1 - evaluarea inițială (fig. 3): 

1. Socio-economici - vârstă, mediul de 

proveniență, accesul la servicii medicale, 

nivelul de şcolarizare, statutul profesional, 

nivelul venitului; 

2. Psiho-comportamentali - anxietatea în 

raport cu medicul dentist, frecvența 

controalelor, frecvența periajului dentar, 

utilizarea mijloacelor suplimentare de igienă 

orală, fumatul, relația edentație-estetică, 

relația edentație-status psihic; 

3. Clinico-biologici - indici de stare 

generală, indice suport odontal, indice 

suport parodontal, indice suport mucos, 

indice suport osos, indice ocluzie, indice 

relații mandibulo-craniene. 

S-au analizat variantele terapeutice 

posibile pentru obținerea S2 - prognosticul 
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terapeutic. 

Soluția finală terapeutică a fost cuprinsă 

într-una din următoarele posibilități: 

protezare acrilică, protezare elastică, 

protezare scheletată cu croșete, protezare 

hibridă cu sisteme rigide, protezare hibridă 

cu sisteme semirigide, protezare hibridă cu 

sisteme articulate și reabilitare implanto-

protetică mobilă. 

Scorul final, Sf, al pacientului rezultă din 

combinarea S1 cu S2, stabilind prognosticul 

de evoluție, încadrându-ne pe un scor 

favorabil, mediu sau dimpotrivă nefavorabil. 

 

 
Figura 3. Algoritmul de evaluare a pacientului 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Din punct de vedere statistic al criteriului 

socio-economic ce urmărește prevalența pe 

vârste, sex, mediu de proveniență, 

coroborate cu diagnosticul oral, lotul de 

pacienți luat în studiu se caracterizează prin 

următoarele elemente ce particularizează 

rezultatele obținute: pentru populația 

masculină, diagnosticul de edentație Clasa I 

Kennedy  Maxilară se întâlnește într-un 

procent de 41,7%, urmat de procentajul 

feminin de 26,7%, date semnificative 

statistic, ceea ce stabilesc prevalența 

edentației de acest tip pentru sexul masculin 

(fig. 4). 

 

 
Figura 4. Distribuția lotului pe clase de edentație 

maxilară versus sexe 

Pentru situația clinică la mandibulă 

procentele sunt echilibrate atât pentru lotul 

feminin cât și pentru cel masculin,prevalența 

edentației fiind tot pentru edentația de clasă 

I Kennedy (fig. 5). 

 

 
Figura 5. Distribuția lotului pe clase de edentație 

mandibulară versus sexe 

Soluția finală de tratament fie ea 

provizorie sau definitivă, reprezintă scorul 

terapeutic, în funcție de care se stabilește 

prognosticul pe termen lung coroborat cu 

scorul de evaluare inițială.  

Din punct de vedere al soluțiilor 

terapeutice putem evalua lotul de studiu în 
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funcție de tipul protezărilor - sociale sau 

moderne - provizorii sau definitive. Astfel 

pentru maxilar  un procent de 38% din 

cazuri au beneficiat de soluția de tratament 

provizorie, și 32,7% (fig. 6) de soluția de 

tratament provizorie mandibulară, ceea ce se 

traduce prin necesitatea restabilirii 

imperioase a rapoartelor mandibulo-craniene 

normale. 

 

 

 

 

Figura 6. Distribuția lotului funcție de rata alegerii soluției provizorii de tratament 

Analizând distribuția lotului funcție de 

repartiția pe sexe constatăm proporții 

echilibrate în alegerea acestei variante 

terapeutice atât la lotul feminin cât și la cel 

masculin.  

Pentru situația de la mandibulă privind 

aplicarea soluției provizorii, constatăm o 

creștere ușoară a procentului de protezări pe 

lotul feminin, 34,8% față de 30,6% pentru 

lotul masculin, diferențele nefiind însă 

majore.  

Analiza cea mai pertinentă este cea legată 

de alegerea soluției definitive de tratament 

în acord cu evaluarea inițială rezultând un 

scor inițial pentru fiecare caz în parte,care 

mai departe coroborat cu scorul terapeutic 

dă naștere scorului de prognostic de 

evoluție,ce este principalul element de 

predictibilitate pentru scala de homeostazie 

a organismului. 

Analizând paleta largă de posibilități 

terapeutice, am realizat corelații între 

soluțiile oferite de protezarea scheletată și 

varianta implanto-protetică pe de o parte şi 

pe de altă parte, corelații  între variantele 

mixte moderne, protezările flexibile și 

protezările sociale. 

Pentru prima situație luând în calcul 

protezările scheletate cu croșete turnate și 

cele cu attachmenturi, alături de soluția 

implantară am remarcat frecvența crescută a 

celor utilizând attachmenturi, 17,0%, urmată 

îndeaproape de soluția cu croșete turnate, 

15,4%, procentul mai mare fiind întâlnit la 

protezările cu attachmenturi realizate la lotul 

masculin, 19,4%. 

 

 
Figura 7. Distribuția lotului privind corelația 

soluție definitivă versus sexe 

Următorul parametru analizat este cel 

legat de rapoartele între soluția de protezare 

mixtă modernă, protezarea mixtă socială și 

protezarea flexibilă, întrucât prin prețul de 

cost scăzut, ușurința de realizare tehnologică 

și gradul de acceptare crescut, s-au constituit 

DA 
38.03

% NU 
61.97

% 

Soluţie tratament provizorie MX 

DA 
32.79

% 

NU 
67.21

% 

Soluţie tratament provizorie 
MD 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0% 14.9% 15.5% 

1.2% 

19.4% 
15.3% 

0.0% 

Tratament definitiv maxilar FEM

MASC



Romanian Journal of Oral Rehabilitation 

Vol. 2, Issue 2, Iulie - Decembrie 2013 

 

49 

în principalele soluții de tratament realizate. 

Protezarea flexibilă este la granița dintre 

varianta socială și cea mixtă modernă, 

neputând fi inclusă în niciuna din aceste 

entități. Îmbucurător este faptul că soluția 

mixtă modernă reprezintă gradul cel mai 

crescut al reabilitării maxilare, un procent de 

26,6%, urmată însa de soluția socială de 

tratament, în proporție de 24,9% care se 

constituie în variante de temporizare a 

terapiei și de redresare a elementelor 

afectate ale sistemului stomatognat (fig. 8). 

 

 
Figura 8. Distribuția lotului vizând soluția 

flexibilă, modernă și socială 

Loturile analizate sunt echilibrate din 

punct de vedere al repartiției pe sexe, pentru 

maxilar pentru variantele sociale și 

moderne, pentru proteza flexibilă observăm 

un procent mai mare la pacientele de sex 

feminin (figura 9). 

 

 
Figura 9. Distribuția lotului vizând corelația 

soluție terapeutică versus sexe 

În ceea ce priveşte reprezentarea la 

nivelul mandibular aceleași criterii luate în 

discuție dau ca rezultate un procent de 

19,4% protezări utilizând attachmenturi 

pentru lotul masculin, și 27,8% pentru 

protezări mixte moderne, acestea fiind cele 

mai mari valori obținute în loturile analizate, 

datele fiind sensibil egale. 

Diferențele majore sunt  reprezentate de 

soluția implantară, alături de protezarea 

flexibilă care se întâlnesc în proporții mult 

mai mici decât restul soluțiilor (fig. 10). 

Analizând reperele finale constatăm că 

protezarea mixtă atât maxilară cât și 

mandibulară, fie ea modernă sau clasică, 

reprezintă preponderența pe lotul studiat.

 

 

 

Figura 10. Distribuția lotului vizând alegerea 

soluției terapeutice scheletate și implantare 
 

Figura 11. Distribuția lotului vizând corelația 

soluție terapeutică versus sexe 
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Figura 12. Distribuția lotului vizând  soluție 

terapeutică modernă, socială și flexibilă  
Figura 13. Distribuția lotului vizând corelația 

soluție terapeutică versus sexe 

Aspectele pozitive legate de acest fapt 

surprind elementele de nuanță în reabilitarea 

homeostazică. Protezările mixte prin însăși 

modul lor de concepere realizează 

reabilitarea atât a suportului muco-osos prin 

proteza mobilă, dar și a suportului dento-

parodontal prin protezările fixe asociate, 

ceea ce indubitabil realizează redresarea 

rapoartelor mandibulo-craniene condiție 

esențială în redresarea homeostaziei.  

Un procent de 15,74% din lot a beneficiat 

doar de soluții protetice fixe în reabilitarea 

edentației (fig. 14). Din aceștia 14,9% au 

fost femei și 16,7% au fost bărbați, proporții 

aproximativ egale pe lot. 

Ca și complicații ale edentației s-au 

regăsit în proporție de 47,1% în mediul rural 

și 52,7% în mediul urban (fig. 15), cu grade 

de compensare de 35,4% în mediul urban și 

32.4% în mediul rural (fig. 16). 

 

 
Figura 14. Distribuția lotului –  

soluția terapeutică fixă 

Aspectele relevante luate în studiu sunt 

legate de proporția, oportunitarea, și 

relevanța fiecărui tip de protezare, realizat în 

cadrul acestui lot de pacienți.  

 

 

 

 
Figura 15. Distribuția lotului vizând corelația 

complicaţii-mediu  
Figura 16. Distribuția lotului vizând 

corelația compensare-mediu 
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Soluția provizorie a fost aleasă atunci 

când dishomeostazia manifestă a sistemului 

stomatognat reclamă alegerea unei soluții de 

așa manieră prefigurată încât să asigure 

premisele unei bune reechilibrări a 

sistemului, creând condițiile optime de 

reabilitare finală. 

Soluțiile definitive reprezentate de 

protezarea scheletată cu croșete, cu 

attachmenturi și protezarea implanto-

protetică sunt prima entitate luată în 

discuție. Datele obținute sunt semnificative 

statistic și relevă prezența unui număr de 

26,5% protezări cu croșete turnate pentru 

mediul rural, și 17,7% protezări cu elemente 

speciale pentru pacienții din mediul urban 

(fig. 17). Cifrele reprezintă cea mai mare 

valoare a unui parametru luat în calcul, 

astfel că putem conchide că protezarea cu 

attachmenturi este apanajul pacienților din 

mediul urban, probabil și datorită costurilor 

mai crescute, dar și a exigențelor de ordin 

fizionomic mai ridicate. 

În ceea ce privește cea de-a doua entitate 

discutată, reprezentă de  protezările 

definitive mixte moderne, protezările 

flexibile și protezările mixte sociale, discuția 

o purtăm pe același palier. Astfel 35,3% din 

cazuri din mediul rural au fost rezolvate prin  

protezări sociale, și 24,1%  din pacienții din 

mediul urban au fost finalizați uzând de 

protezări moderne maxilare (fig. 18). 

Alegerea soluției mixte sociale cu precădere 

în mediul rural există datorită criteriului 

socio-economic și al nivelului de cunoștințe, 

pe de altă parte nu poate decât să ne bucure 

că și această soluție chiar dacă este mai 

precară din punctul de vedere al materialelor 

folosite, ea reușește să-și atingă scopurile 

propuse și anume de reabilitare 

homesotazică  a sistemului. 

Soluția modernă este adoptată de un 

număr de 24,1% din pacienții din mediul 

urban ce denotă exigente crescute, dar și 

posibilitatea susținerii unui astfel de 

tratament.  

Referindu-ne la situația înregistrată la 

mandibulă procentajul celor care au 

beneficiat de rezolvări definitivă prin croșete 

turnate sau attachmenturi, a fost de 23,5% 

pacienți din mediul rural, și 19,4% pacienți 

din mediul urban care au ales ca soluție de 

tratament protezarea cu attachmenturi. Din 

cel de-al doilea palier reprezentat de 

protezarea mixtă socială sau modernă alături 

de protezarea flexibilă, am desprins date 

semnificativ statistice, în procent de 35,3% 

protezarea socială în mediu rural și 24,1% 

protezarea modernă  în mediul urban. 

 

 

 
Figura 17. Distribuția lotului vizând corelația 

soluția definitivă maxilar-mediu  
Figura 18. Distribuția lotului vizând 

corelația tip protezare maxilar-mediu 
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motive de tulburări funcţionale (masticatorii, 

fizionomice, fonetice şi de deglutiţie).  

La examenul termografic (fig. 23) s-au 

decelat următoarele: modificări calorice ce 

sugerează o tulburare a funcției de 

conducere cardiace, la nivelul sânului 

reacție hiperreglatorie - risc crescut de 

dezvoltare a unei neoplazii, termograma 

blocata la nivel limfatic - afecțiuni la nivelul 

cavitații orale şi a amigdalelor palatine.  

Valorile parametrilor înregistrați prin 

intermediul fluxometrului ultrasonic 

Doppler (fig. 24) indică faptul că 

vascularizația este constantă pe ambele 

părţi, atât la nivelul arterei faciale drepte, cât 

şi la nivelul arterei faciale stângi. 

 

Situaţia clinică iniţială: 

  

 

 

Figura 19. Norma de faţǎ și norma de profil 
 

Figura 20. Arcada maxilară și arcada 

mandibulară 

  

 

 

  

 
Figura 21. Rapoarte ocluzale din zona 

anterioarǎ și laterală (stânga/dreapta) 
 

Figura 22. Examene paraclinice – Modele de 

studiu, Ortopantomografie 

 

 

 
Figura 23. Examene paraclinice –  

Termografie  
Figura 24. Examene paraclinice – 

Pletismografia şi examen Doppler 

Principiul de abordare al pacienţilor: 

Pentru pacient s-a calculat scorul terapeutic 

ce integrează evaluarea pacientului (S1) și 

prognosticul terapeutic (S2), iar  prin 

combinarea încadrării clinice a pacientului cu 

prognosticul soluţiei terapeutice aplicate, 

raportată la soluţia terapeutică de elecţie vom 

obţine un scor final de evaluare, scor căruia îi 
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va fi asociat un prognostic de evoluţie.  

Astfel, în evaluarea inițială a pacientului se 

ține cont de trei indici: indice socio-economic, 

indice psiho-comportamental, indice clinico-

biologic. Indicele clinico-biologic implică 

evaluarea următorilor parametri: indice de 

stare generala, indicele suportului odontal, 

indice suport parodontal, indice suport mucos, 

indice de suport osos, indicele rapoartelor de 

ocluzie, indicele relațiilor mandibulo-craniene. 

Prin evaluarea acestora cazul a obținut un scor 

de evaluare a pacientului de 0.52, ceea ce 

reflectă o situație clinică medie. 

Scorul terapeutic (S2) depinde de tentativa 

de proiect și planul de tratament, astfel încât 

scorul terapeutic reprezintă raportul între 

soluția terapeutică de elecție furnizată de 

programul computerizat în urma introducerii 

parametrilor analizați la scorul de evaluare al 

pacientului, și soluția terapeutică aleasă de 

echipa medicală. Astfel, în cazul nostru, 

soluția de elecţie era reprezentată de varianta 

implantară cu protezare fixă, iar noi am aplicat 

o protezare scheletată cu elemente rigide, și 

am obținut astfel un scor terapeutic de 0.5, 

ceea ce înseamnă că varianta terapeutică 

aleasă de noi este intermediară.  

Prognosticul terapeutic sau scorul final este 

reprezentat de raportarea situației clinice la 

scorul terapeutic. În cazul de față avem o 

situație clinică medie cu o soluție terapeutică 

intermediară, ceea ce ne oferă un prognostic 

de evoluție mediu. 

Exemplificăm în continuare (fig. 25) 

modalitatea de construcție a scorului final, 

urmărind toate etapele de realizare, conform 

algoritmului, și în urma preluării datelor din 

examenul clinic și paraclinic al pacientului. 

 

 

 

 
S.1. Indicatorii socio-economici  S.2. Indicatori psiho-comportamentali 

 

 

 
S.3. Indicatorii de stare generală  S.4. Indicatori de suport odontal 
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S.5. Indicatori Indicatori de suport parodontal  S.6. Indicatori de suport mucos 

 

 

 
S.7. Indicatori de suport osos  S.8. Indicatori de rapoarte ocluzie 

 

 

 
S.9. Indicatori ai relațiilor mandibulo-craniene  S.10. Evaluarea inițială a pacientului 

 

 

 
S.11. Evaluarea terapeutică și a prognosticului 

de evoluție 
 

S.12. Scala de integrare homeostazică 

Figura 25. Modalitatea de construcţie a scorului final 
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Pentru evaluarea cazului s-a calculat 

scorul terapeutic, obținându-se în cazul de 

faţă un scor de evaluare al pacientului de 

0.54, adică o situație clinică medie, cu o 

soluție terapeutică intermediară (S2 = 0.66), 

ceea ce va genera un rezultat final cu 

prognostic terapeutic mediu.       

Obiectivul curativ a urmărit pe plan 

morfologic realizarea atât la nivelul 

maxilarului cât şi a mandibulei de restaurări 

protetice hibride în vederea reechilibrării 

ocluzale şi repoziţionării mandibulo-

craniene şi refacerii integrităţii arcadei 

dento-alveolare şi reconstituirii ariilor 

ocluzale. Funcţional s-a urmărit refacerea 

funcţiilor sistemului stomatognat: 

masticatorie, fonetică, fizionomică, de 

deglutiţie. 

 

Tratamentul protetic prescris: 

Protezare hibridă formată din proteză 

scheletată formată din conector principal 

plăcuţă palatină mucozală, 2 şei metalo-

acrilice ce susțin 6 dinți acrilici modelați 

anatomorf, mediocuspidaţi; ESMSS: culise 

extracoronare la nivelul 15, 23; proteză fixă 

metalo-compozită semifizionomică cu 

elemente de agregare 15,13,12,11,21,22,23. 

Tratamentul protetic prescris: 

Protezare hibridă formată din: proteză 

scheletată formată din conector principal 

bară linguală metalică, 2 șei metalo-acrilice 

ce susțin 5 dinți acrilici modelați anatomorfi  

mediocuspidaţi; ESMSS: culise 

extracoronare la nivelul 44, 35; proteză fixă 

metalo-compozită semifizionomică cu 

elemente de agregare 33,35,43,44 şi 

elemente intermediare 41,42,31,32,34 

Pregătirea locală proprotetică şi 

protetică propriu-zisă: 

- amprenta preliminară cu alginat a 

câmpului protetic maxilar şi mandibular; 

- adaptarea şi verificarea portamprentei 

individuale mandibulară, înregistrarea 

amprentei funcţionale periferice şi centrale 

mandibulară; 

- adaptarea şi individualizarea machetelor 

de ocluzie, înregistrarea relaţiilor 

fundamentale mandibulo-craniene; 

- verificarea şi adaptarea machetei 

mandibulare în ceară cu dinţi; 

- adaptarea  imediată a protezei mobile 

mandibulare. 

 

 

 

  

 
Figura 26. Amprentarea substructurilor 

organice 
 

Figura 27. Înregistrarea planului de ocluzie cu 

arcul facial și realizarea wax-up-ului 
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Figura 28. Verificarea protezelor fixe şi proba 

de schelet a protezelor mobile  
Figura 29. Aspecte clinice finale ale protezărilor 

CONCLUZII 

Având în vedere marea complexitate 

clinică dată de forma de edentaţie şi indicii 

clinico-biologici particulari fiecărui caz în 

parte, considerăm starea de edentaţie parţial 

întinsă o boală dificil de investigat şi tratat, 

conducerea unui tratament complex şi corect 

fiind nu de puţine ori o reală încercare 

pentru medicul stomatolog. 

Elementele de particularitate întâlnite la 

nivelul câmpului protetic edentat parţial 

întins se întâlnesc la nivelul fiecărei 

componente a acestuia, regăsindu-se în cea 

mai mare parte în sfera zonelor de sprijin 

supuse fenomenelor resorbtive, modificările 

neeludând nici mucoasa de acoperire a 

acestor zone,complicațiile antrenând atât 

elementele suportului local cât și loco-

regional. 

S-a urmărit elaborarea şi realizarea a unui 

plan de tratament individualizat pentru 

fiecare caz în parte dorind sa se realizeze o 

reabilitare orală prin intermediul protezei, 

fie ea provizorie sau definitivă, modernă sau 

convențională, pe întregul lot de pacienți. 

  În alegerea soluției terapeutice primează 

selectarea tipului de protezare și influența pe 

care o are aceasta, asupra procesului de 

resorbție a crestei edentate, având in vedere 

că nu există o soluție-tip care să poată fii 

adaptată unui anumit caz, revenind 

clinicianului alegerea soluției optime pentru 

cazul dat în acord cu particularitățile 

generale, locale și loco-regionale ale 

cazului. 

Din evaluarea statistică am desprins date 

concludente, de o reală valoare, în ceea ce 

privesc, tipurile de protezări alese, în raport 

cu evaluarea inițială a pacienților, și în 

raport de criteriul socio-economic, putând 

desprinde o imagine globală a raportului 

situație de elecție versus situație realizată, 

date care ne conduc ulterior în formularea 

scalei de predictibilitate homeostazică. 

Din totalul pacienților  38% au beneficiat 

de protezare provizorie maxilară iar 32,79% 

de protezare provizorie mandibulară, din 

totalul acestora 62% fiind femei și 54% fiind 

bărbați, ceea ce relevă necesitatea protezării 

provizorii de temporizare în terapia 
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edentației parțiale. 

În ceea ce privește alegerea soluției 

definitive la maxilar s-a optat pentru 

varianta modernă mixtă cu attachmenturi 

pentru un număr de 133 de cazuri,și un 

număr de 137 de cazuri pentru mandibulă, 

prevalența feminin-masculin fiind sensibil 

egală, dar cu o rată mai mare de aplicare în 

mediul urban, în comparație cu proteza 

scheletată cu croșete turnate și protezarea 

mixtă socială care s-au întâlnit în proporție 

mai mare în mediul urban într-un total de 

123 de cazuri maxilar și 119 de cazuri 

mandibular. 

Protezarea flexibilă face apanajul atât a 

mediului urban cât și rural, fiind realizate un 

număr de 60 de protezări, cu amendamentul 

că protezarea flexibilă prin dezavantajele de 

ordin biologic și biomecanic se constituie în 

protezare cu caracter de temporizare și nu ca 

și soluție de elecție. 

Protezările fixe realizate vin cu scopul de 

a redresa suportul dento-partodontal acolo 

unde acesta este deficitar pe de o parte iar pe 

de altă parte vin să închidă breșe edentate 

mici care nu necesită  protezare mobilă, 

protezări realizate în conjuncție cu 

protezările mobile în scopul restabilirii 

rapoartelor mandibulo-craniene pierdute 

prin edentație. 

Evaluarea statistică amplă a evidențiat 

aspecte extrem de importante atât legate de 

morbiditatea în cadrul patologiei 

stomatologice, cu influențele negative 

asupra întregului organism, cât și prevalența 

soluțiilor terapeutice existente în practică. 

Desigur că ne dorim un lot de studiu 

ideal, dar așa ceva nu există, rezultatele 

obținute vin să oglindească realitatea clinică 

și nu în ultimul rând  cea socială pe care o 

traversăm, și care realmente ridică semne de 

întrebare vis-a-vis de direcțiile către care ne 

îndreptăm. 

Scorul de evaluare inițială, alături de 

scorul de plan terapeutic, ne-a condus către 

scorul de prognostic terapeutic, care prin el 

însuși realizează o scală a predictibilității în 

dishomeostazie. Ca urmare a acestei analize 

ne este foarte ușor să identificăm măsura în 

care intervine reinstalarea dishomeostaziei 

în funcție de factorul timp. 

Elaborarea şi realizarea planului de 

tratament în cadrul cazului prezentat a dus la 

confecţionarea a unei proteze scheletizate cu 

sisteme speciale de menținere sprijin și 

stabilizare atât la maxilar cât și la 

mandibulă, la maxilar utilizând două culise 

extracoronare extraplate cu interloc 

încorporat situat distal, iar la mandibulă am 

utilizat două culise extracoronare sferice 

(SOC 1,7 mm 30º, BREDENT). Însă, 

datorită abraziei generalizate şi prezenţa 

unui număr redus de unităţi odonto-

parodontale, am apelat la acoperirea tuturor 

dinților cu coroane de înveliș pentru ca 

forțele de masticație să fie distribuite cât mai 

uniform. 

Pentru cazul prezentat scorul de 

prognostic de evoluție a indicat o situație 

intermediară, ceea ce se traduce în plan 

practic prin necesitatea reevaluării 

sistemelor de protezare în acord cu criteriile 

de obținere de soluții de elecție. Factorii 

incriminați în alegerea acestor soluții 

terapeutice au fost strâns legați de statusul 

general al pacienților, dar în cea mai mare 

măsura a primat factorul socio-economic. 

 Scala de dishomeostazie vine să 

identifice măsura în care tratamentul ales și 

realizat coroborat cu elementele scorului 

inițial, și cu prognosticul cazului se situează 

pe un nivel capabil de a atinge și menține 

fenomenul de echilibru pe un interval de 

timp cât mai lung, fiind astfel un element de 

predictibilitate în sensul instalării unor noi 

factori perturbatori capabili de a conduce la 

un eșec terapeutic.  

 


