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LIMITS AND TREATMENT INDICATIONS FOR PROSTHETIC TREATMENT IN ELDERLY 

EDENTULOUS PATIENTS (Abstract):  

Reconstructing the edentulous arches is a very serious issue for the elderly patient because of the difficulties that 

may occur during the process of making the dentures, reestablishig the vertical dimension, recovering the facial 

aspect modified with age, cleaning and maintaining the dentures, all problemes due to the third age. The 

organism is also changed and not so flexible, the habits, the changes in the environement ask for changes that 

the elderly is no longer available to do them. Adjusting to new conditions is difficult if not impossible 

sometimes and this is a real impediment for patient, which had also lower the ability to recognize shape and 

dimension of objects. The study was conducted on a group of 46 patients, 19 men and 27 women, with complete 

or subtotal edentation, denture weares or not, with ages over 60 years old, average age being 70.3.General exam, 

anamnesis, interdisciplinarity allowed establishing a very precise diagnosis of general state of health (heart 

diseases, metabolic diseases, lungs or kidney diseases, osseous disease, etc). Statistics proves that from 46 

examined patients, 24 of them had a stressed geroindex, 17 of them were near the normal limits and 5 were 

younger than their biological age. The oral exam showed facial changes caused by age and edentation: lower 

inferior floor, facial asymmetries, stressed wrinkles and ditches, reduced lips. 
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INTRODUCERE 

Refacerea arcadelor dentare pierdute prin 

edentaţie pune serioase probleme la vârstnic, 

din cauza dificultăţilor în realizarea 

stabilităţii protezelor, în dimensionarea 

verticală a etajului inferior, din cauza 

aspectului fizionomic modificat o dată cu 

vârsta ce nu poate fi refăcut complet, a 

dificultăţilor în igienizarea şi întreţinerea 

protezelor fie din necunoaşterea tehnicii şi 

mijloacelor de realizarea a ei, fie din cauza 

particularităţilor caracteristice vârstei a –III-

a. 

La vârste înaintate organismul nu mai 

este atât de flexibil, obişnuinţele, 

modificările mediului, necesitatea 

schimbării comportamentale sunt tot mai 

dificile. Adaptarea la noile situaţii va fi mai 

dificilă, uneori chiar imposibilă, întâlnind o 

rezistenţa variabilă. Acest fapt este sesizat 

adesea ca o dificultate în acomodarea 

pacientului cu noul, cu ceva neobişnuit din 

cauza scăderii capacităţii de recunoaştere a 

formei şi dimensiunilor obiectelor. 

S-ar părea că timpul de acomodare la 

protezele parţiale eate mai scurt, senzaţia de 

corp străin mai rară şi satisfacţia după 

protezare mai mare, de aceea este indicată 

păstrarea dinţilor restanţi pe arcade până la 

vârste înaintate.  

 

MATERIAL ŞI METODE 

Studiul nostru s-a desfăşurat pe 46 de 

pacienţi, 19 bărbaţi şi 27 de femei, edentaţi 

subtotal sau total bimaxilar, protezaţi 

amovibil sau nu, cu vârste cuprinse peste 60 
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de ani, cu media de vârstă 70,3 ani (tabel 1). 

Tabelul 1. Repartiţia pe grupe de vârstă şi sex 

GRUPE DE VÂRSTĂ BĂRBAŢI % FEMEI % 

60 – 70 ani 6 31,57% 14 51,85% 

71 – 80 ani 9 47,36% 8 29,62% 

peste 81 ani 4 21,05% 5 19,61% 

Pacienţii selectaţi în lotul de studiu s-au 

prezentat în Clinica noastră cu unele acuze 

la adresa tratamentelor anterioare solicitând 

reoptimizarea sau refacerea acestora sau s-

au prezentat pentru refacerea funcţiilor 

perturbate ca urmare a edentaţiei. 

Fiecărui pacient i s-a întocmit fişa de 

observaţie completă, pe baza unei anamneze 

amănunţite, a unui examen obiectiv general 

şi local extra şi intraoral complex. Foaia de 

observaţie a cuprins şi întrebări legate de 

obiceiurile alimentare, date orientative fiind 

oferite de starea arcadei, calitatea 

protezelor(vechime, adaptare, confort), 

calitatea şi cantitatea salivei, etc. 

Examenul clinic local a fost completat cu 

examene paraclinice, (studiu de model, 

ortopantomografie, tomografie simplă de 

articulaţie) care au definitivat diagnosticul. 

Tratamentul stomatologic a fost 

particularizat în funcţie de vârstă, sex, stare 

generală influenţată de diverse afecţiuni  cu 

risc de decompensare. 

La pacienţii cu stare generală influenţată 

s-au luat măsuri suplimentare care să asigure 

calitatea actului stomatologic. S-au ales 

soluţii simple şi uşor de întreţinut de 

tratament, durabile, fără zone retentive, uşor 

de manipulat, de inserat şi dezinserat, care 

nu modifică mult rapoartele existente, 

relaţiile mandibulo-craniene, stereotipul 

masticator. 

La pacienţii cu starea generală 

neinfluenţată, tratamentul protetic a ţinut 

cont de geroindex, fără a exista însă 

diferenţe mari faţă de adult, doar cu unele 

precauţii privind aspectul profilactic şi 

operativitatea. 

S-a avut în vedere în primul rând: 

1.motivul principal pentru care s-a 

prezentat pacientul 

2.starea de igienă a cavităţii orale şi a 

protezelor 

3.existenţa sau nu a dinţilor restanţi şi 

valoarea lor biomecanică 

4.atitudinea pacientului faţă de 

tratamentele anterioare 

Un accent deosebit a fost pus şi pe 

educaţia sanitară a vârstnicului, ce a ţinut 

cont de particularităţile existente pe plan 

biologic, psihologic şi social-etapa de vârstă 

de peste 60 de ani este una fragilă, cu 

regresii biologice şi restructurări ale tuturor 

ţesuturilor. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Repartiţia subiecţilor pe etape de vârstă şi 

sex dovedeşte o prioritate a sexului feminin 

(58,69%) faţă de cel masculin (41,30%) 

după cum se observă în tabelul 1. 

Examenul subiectiv ne-a permis 

încadrarea pacienţilor luaţi în studiu în 

funcţie de sex, vârstă şi stare generală 

influenţată sau nu (tabel 2). 

Examenul clinic general, anamneza şi 

colaboarea interdisciplinară au permis o 

precizare a diagnosticului de stare generală 

influenţată de diverse afecţiuni:cardio-

vasculare, metabolice, pulmonare, gastro-

intestinale, renale, neuro-hormonale, 

reumatice, etc. Datele statistice dovedesc că 

din cei 46 de pacienţi examinaţi, 24 

prezentau indici de îmbătrânire accentuată, 

17 prezentau un geroindex general cu valori 

apropiate de limita fiziologicului şi 5 

prezentau un indice supraunitar, 
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reprezentând un proces de îmbătrânire întârziat (tabel 3). 

Tabelul 2. Repartiţia pacienţilor în funcţie de vîrstă, sex şi    stare generală 

SEX Stare generală afectată Nr. 

total 

Stare generală neafectată Nr. 

total 60-70 71-80 >80 60-70 71-80 >80 

Masculin 4 6 4 14 2 3 - 5 

Feminin 8 5 5 18 6 3 - 9 

Total 12 11 9 32 8 6 - 14 

Tabelul 3. Repartiţia pacienţilor în funcţie de geroindex şi de starea arcadelor dentare 

 

Vârstă 

Nr. 

pacienţi 

Geroindex Starea arcadelor dentare 

Sub 

unitar 

Unitar Supra 

unitar 

ET BIMAX ETUNIMAX-EPI/E.ST. 

Tratat Netratat Tratat Netratat 

60-70 20 8 9 3 1 8 5 6 

71-80 17 7 8 2 7 2 3 5 

>80 9 9 - - 6 - 3 - 

Total 46 24 17 5 14 10 11 11 

 

Din tabelul 3 reiese că pacienţii edentaţi 

total bimaxilar au fost în număr de 24, 

majoritatea lor fiind trataţi şi restul de 22 

având edentaţie totală unimaxilară 

combinată cu edentaţie parţial întinsă sau 

subtotală la celălalt maxilar. 

   
Figura 1. IP, 82 ani Figura 2. CE, 73 ani Figura 3. GF, 71 ani 

  

                                  Figura 4. NP, 65 ani                Figura 5. IC, 76 ani 
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Examenul clinic extraoral a decelat 

modificări faciale cauzate atât de procesul 

de senescenţă cât şi modificări cauzate de 

edentaţie:subdimensionarea etajului inferior 

prin pierderea stopurilor ocluzale, asimetrii 

faciale, accentuarea şanţurilor şi ridurilor 

feţei, învaginarea buzelor cu reducerea 

roşului buzelor, apariţia cheilitelor angulare 

la unii pacienţi, etc. 

Evaluarea intraorală a câmpurilor 

protetice ne-au permis încadrarea lor 

conform claselor Sangiuolo pentru edentaţii 

total şi Kennedy–Applegate cu Koeler-

Rusov şi Schroder pentru cei edentaţi parţial 

întins/subtotal. Persistenţa pe arcadă a unor 

dinţi cu valoare biomecanică redusă au pus 

probleme în recuperarea lor şi utilizarea 

unor mijloace speciale de menţinere, sprijin 

şi stabilitate. 

 

 

 

Figura 6-7. Câmpuri protetice maxilare şi mandibulare 

 

 

 
Figura 8-9. Câmpuri protetice maxilare şi mandibulare 

 

 

 
Figura 10-11. Câmpuri protetice maxilare şi mandibulare 



Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 2, Issue 1, Ianuarie - Iunie 2013 

 

21 

 

 

 
Figura 12-13. Câmpuri protetice maxilare şi mandibulare 

 

 

 
Figura 14-15. Câmpuri protetice maxilare şi mandibulare 

 

 

 
Figura 16-17. Proteze vechi 

Examenul protezelor vechi a indicat 

deseori proteze defectuoase, deteriorate, cu 

plasarea incorectă a elementelor de retenţie, 

cu porozităţi, rugozităţi şi depozite tartrice 

ce accentuează efectul iritant al bazei. 

Rapoartele ocluzale modificate au 

determinat instabilitate şi scăderea eficienţei 

masticatorii la pacienţii protezaţi de mai 

mulţi ani. 

Examinarea stabilităţii protezelor intraoral 

a indicat o adaptare statică uneori prezentă la 

maxilar dar absentă la mandibulă, adaptarea 

dinamică fiind în majoritatea cazurilor 

deficitară. Instabilitatea protezelor s-a datorat 

în 8 cazuri unor modificări ale dimensiunii 

verticale de ocluzie şi rapoartelor ocluzale 

deficitare ce solicitau ţesuturile de sprijin, în 6 

cazuri unor margini supraextinse, în 3 cazuri 

din cauza unor erori clinice sau tehnologice şi 

în 5 cazuri incongruenţei proteză câmp 

protetic (tabel 4). 

Tratamentul protetic al vârstnicilor luaţi în 

studiu a avut la bază o concepţie integrativă, 

fiind privit sistemul stomatognat ca un 

ansamblu. 

Educaţia sanitară la vârstnici a fost mult 
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mai insistentă ca la adulţi, efectuată prin 

discuţii simple, accesibile, purtate cu tact şi cu 

multă răbdare. 

Tabelul 4. distribuţia cazurilor în funcţie de stabilitate şi vechimea protezei 

Vechime 

protezelor 

Nr de 

cazuri 

protezate 

Stabilitate 

acceptabilă 

Instabilitate 

 

Margini 

supraextinse 

 

Erori  

realizare 

DVO modif si  

oclz dez 

echilibrata 

 

Incongruenţa 

protez-câmp 

0-5ani 9 2 4 2 1 - 

5-10ani 8 1 2 1 2 2 

>10ani 8 - - - 5 3 

TOTAL 25 3 6 3 8 5 

 

S-a insistat asupra tehnicilor de igienizare a 

cavităţii orale şi a protezelor pe care mulţi 

vârstnici le neglijează. Însuşirea acestor 

măsuri s-a realizat mai bine la pacienţii cu 

geroindex ce indica o îmbătrânire întârziată 

faţă de cei cu indice accelerat de îmbătrânire, 

la care cooperarea şi capacitatea de stocare a 

informaţiilor a fost deficitară. Aceasta 

deoarece ei şi-au însuşit de-a lungul timpului o 

anumită tehnică de periaj pentru dinţii naturali 

pe care au păstrat-o chiar dacă condiţiile din 

cavitatea orală s-au schimbat. 

Deşi nu toţi au fost receptivi la indicaţiile 

date, am insistat pe o serie de măsuri 

profilactice de profilaxie generală, ce 

trebuiesc respectate: 

• regim de viaţă echilibrat cu evitarea 

sedentarismului, lipsei de mişcare, plimbări 

zilnice în aer liber. 

• gimnastica prin exerciţii sistematice ce 

pot compensa insuficienţa efortului fizic al 

muncii 

• tratamente de reactivare a circulaţiei 

prin masaje, automasaje, tratament balnear 

• evitarea stresului, supraîncărcării 

zilnice-factori de uzură prematură a 

organismului prin utilizarea raţională a 

timpului de activitate şi repaus 

• respectarea unei raţii alimentare 

echilibrate cantitativ şi calitativ cu aport de 

vitamine, restricţii de Na, evitarea abuzului de 

grăsimi, evitarea regimului hidric exagerat, 

corectarea dezechilibrului ce se stabileşte în 

defavoarea glucidelor şi în defavoarea 

proteinelor, asigurarea necesarului de 

minerale. 

La etapizarea planului de tratament s-a avut 

în vedere capacitatea mai redusă a vârstnicilor 

de a se deplasa iar în stabilirea soluţiei optime 

de tratament s-au avut în vedere două 

principii:soluţie de tratament cât mai simplă şi 

cât mai uşor de optimizat. 

Tipul de protezare amovibilă a fost dictat 

de starea de igienă şi de valoarea protetică a 

dinţilor restanţi, protezarea parţial acrilică 

convenţională recomandându-se atunci când 

dinţii restanţi au avut valoare redusă, cu indice 

de igienă mai mic decât 1. 

Existenţa unor rapoarte mandibulo-

craniene mult subdimensionate şi în malrelaţie 

a impus protezarea în etape trecând prin faza 

protezării de tranziţie ce permite 

redimensionarea etajului inferior prin tatonare. 

Dificilă a fost şi înregistrarea relaţiilor 

centrice la unii pacienţi din cauza stabilirii în 

decursul timpului a unor tipare 

neuromusculare incorecte, fiind necesară 

multă îndemânare, apelând chiar la mijloace 

de înregistrare grafică şi transpunerea lor pe 

simulator. 

Prezenţa unui număr redus de dinţi ,în 

special la mandibulă a făcut posibilă alegerea 

soluţiei de supraprotezare pe cape acolo unde 

dinţii au putut fi corect trataţi endodontic. 
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În cazul existenţei pe arcadă a unor resturi 

irecuperabile s-a efectuat extracţia acestora şi 

s-a trecut la protezarea imediată iar la 

protezele parţiale vechi, s-a recurs la 

extragerea acestora şi completarea dinţilor 

absenţi cu dinţi artificiali în locul celor extraşi. 

Metoda oferă posibilitatea continuării 

tratamentului iar receptarea terapiei amovibile 

totale, va fi extrem de mult facilitată. 

   
Figura 18 – 19 – 20. Înregistrarea unghiului gotic 

  

Figura 21. Supraprotezare pe cape 

  

Figura 22. Protezare imediată 

De asemenea, la pacienţii cu proteze 

vechi dar instabile., care produseseră 

leziuni, schimbarea protezelor nu a fost 

întotdeauna acceptată cu uşurinţă,din cauza 

abilităţii psihice scăzute, vârstnicul având 

cristalizată în subconştient forma şi 

dimensiunile vechilor proteze. 

S-a insistat cu sfaturi în ceea ce priveşte 

igienizarea lor, sub jet de apă cu săpun, cu 

perii cu dinţi moi, insistându-se pe 

suprafeţele retentive. 

Depunerile dure, mai ales cele din 

vecinătatea orificiilor glandulare se vor 

îndepărta cu soluţii ce conţin enzime, 

evitându-se hipocloriţii la protezele cu 

componentă metalică. 

Protezele căptuşite cu materiale reziliente 

se vor igieniza cu perii moi şi soluţii de 

clorhexidină. 

Se recomandă ca după acomodare, 

protezele să nu fie purtate noaptea pentru a 

reduce traumatizarea mucoasei în timpul 

solicitărilor parafuncţionale din cursul 

nopţii. 

De importanţă deosebită este etapa de 

dispensarizare a pacientului vârstnic în 
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cadrul căreia atât cavitatea bucală cât şi 

protezele trebuiesc examinate periodic, 

urmărind refacerea funcţionalităţii, starea de 

igienă, starea ţesuturilor de sprijin şi 

calitatea protezelor. 

 

CONCLUZII 

1. Creşterea duratei medii de viaţă precum 

şi progresele  ştiinţifice şi tehnologice 

înregistrate în domeniul stomatologiei în 

ultimele decenii care prelungesc vârsta 

de trecere spre edentaţie totală sporesc 

considerabil rolul pe care îl joacă 

problemele ridicate de involuţia 

fiziologică a organismului în cadrul 

tratamentului protetic amovibil. 

2. Refacerea arcadelor dentare pierdute 

prin edentaţie pune probleme mai 

deosebite mai ales în cazul pacientului 

vârstnic, din cauza dificultăţilor apărute 

în obţinerea menţinerii şi stabilităţii 

protezelor,a redimensionării etajului 

inferior şi a repoziţionării mandibulei, în 

cazul refacerii fizionomiei modificată o 

dată cu înaintarea în vârstă. 

3. Tratamentul protetic amovibil acrilic la 

vârstnic trebuie să aibă la bază o 

concepţie integrativă şi nu standardizată, 

fiind necesară o individualizare a 

fiecărui pacient în parte şi de asemenea 

fiecare etapă a tratamentului trebuind a 

fi  adaptată în funcţie de motivul 

principal pentru care a solicitat asistenţă 

stomatologică, în funcţie de starea de 

sănătate generală şi locală, de 

eventualele tratamente protetice 

amovibile anterioare, de starea de igienă 

şi atitudinea vârstnicului faţă de 

tratamentele anterioare. 
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