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HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ 
LA PREȘCOLARI ȘI UNII FACTORI 

DE RISC – STUDIU PROSPECTIV
Dr. Adriana Neghirlă1, Dr. Mihaela Onose2,

As. Gabriela Moldovan1, As. Cristina Șandru1, As. Daniela Claudia Botoș1,
As. Veturia Luca1, As. Ioana Truță1, As. Liliana Prunaș1, As. Iacobina Claudia Rus1

School Medical Offi ces 1Tîrgu Mureș, 2Tîrnăveni

Rezumat

INTRODUCERE: Valorile crescute ale TA în 
copilărie reprezintă un determinant impotant pentru 
HTA și boli cardiovasculare la vârsta adultă. 

SCOP: Evaluarea prevalenței de moment a ca-
zurilor de HTA la preșcolari și a prezenței unor factori 
de risc, în vederea diagnosticării precoce și instituirii 
măsurilor de profi laxie primară, secundară sau terțiară. 

MATERIAL ȘI METODĂ: Lotul a fost format 
din 431 preșcolari din grădinițe cu program prelungit 
din Târgu Mureș (7 unități) și Târnăveni (1unitate), cu 
vârsta de 3-6 ani, 215 fete (50%) și 216 băieți (50%), 
M:F = 1:1,urban pentru 85,15% (n=367), rural pentru 
14,85% (n=64), perioada de evaluare 15.02.2017 – 
30.03.2017. Metoda: măsurare: greutate(G), înălțime 
(H), IMC, TA, anamneză APP, AHC (HTA, DZ) rude 
grad 1 și 2, metode statistice. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII: armonici 15,31% 
(n= 66), dizarmonici (+G) 16,24% (n=70) și (-G) 
68,44% (n=295 ). HTAS 8,12%(n=35) preHTAS 
7,65%(n=33) nTAS 84,22% (n=363), HTAS(+G) 
31,42% (n=11),(p=0,0002, RR=2,12), HTAD 11,60% 
(n=50), nTAD 88,40% (n=381), preHTAD 9,74% 
(n=42), HTAD(+G) 27,27% (n=18), (p=0,0001, 

RR=2,99), AHC-HTA 12,29% (n=53), din care cu 
HTA și preHTA 49,06% (n=25), (p=0,008, RR=2,38), 
AHC-DZ 6,26% (n=27), din care cu HTA și preHTA 
48,15% (n=13),(p=0,5, RR=2,24), APP – prematuri 
5,56% (n=24), cu HTA 25% (n= 13)(p=0,39,RR=1,75), 
APP – greutate mică la naștere 5,10% (n=22), HTA 
4,54% (n=1), boli cronice 6 (3 HTA).

CONCLUZII: 1.) HTA la preșcolar este sub-
diagnosticată, în lotul nostru nu am avut în evidență 
nici un copil cu HTA, dar am depistat 16,47% (n=71) 
preșcolari cu valori corespunzătoare HTA std. 1 și 2. 
2.) Factori de risc pentru HTA la lotul de peșcolari stu-
diat au fost: surplus ponderal 15,31%(n=66) (RR=2,12 
HTAS, RR= 3, HTAD), AHC de HTA 12.29% (n=53) 
(RR=2,38) și/sau DZ 6,26% (n=27)(RR=2,34), pre-
maturitate/greutate scăzută la naștere 10,67% (n=46)
(RR=1,75) 3.) Monitorizarea TA începând cu vârsta 
de 3 ani este necesară pentru diagnosticarea precoce 
a HTA esențiale și secundare. 4.) Inițierea timpurie a 
măsurilor profi lactice este esențială pentru prevenirea 
HTA și a bolilor cardiovasculare la adolescenți și adulți

CUVINTE CHEIE: preșcolar, tensiune arte-
rială, factori de risc
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INTRODUCERE

Hipertensiunea arterială (HTA) este una din-
tre cele mai frecvente afecțiuni la vârsta adultă, dar 
originile sale se afl ă adesea în copilărie când se for-
mează mecanismele neurohormonale de reglare car-
diovasculară și se pun bazele stilului de viață. Valori 
crescute ale TA în copilărie reprezintă un determinant 
important pentru HTA și boli cardiovasculare la vâr-
sta adultă. Prevalența HTA la vârsta copilăriei este în 
creștere, determinismul fi ind multifactorial. Incidența 
generală a HTA la copii este de 1-3%, de 4-5% la șco-
lari și crește până la 10% la adolescenți [1,2,3,4]. Mă-
surarea regulată a TA se recomandă începând cu vâr-
sta de 3 ani, o dată pe an la copiii sănătoși și la fi ecare 
consultație pentru copiii cu: obezitate, boli renale, di-

abet, obstrucția arcului aortic sau coarctație de aortă și 
boli afl ate sub tratament cu agenți farmacologici care 
predispun la creșterea TA (vezi tbelul nr.1)

Tehnica măsurării corecte a TA la preșcolar 
trebuie să țină cont de recomandările Societății Euro-
pene de Hiperensiune arterială (ESH), privind cond-
țiile pentru pacient (încăpere confortabilă, repaus fi -
zic și psihic cel puțin 5 minute, la o oră după masă, 
în poziția șezut cu brațul sprijinit la nivelul cordului 
și picioarele pe podea/scăunel), a tehnologiilor utili-
zate (sfi gmomanometru aneroid calibrat la 6 luni, di-
mensiunile manșetei corespunzătoare vârstei: lățime 
9 cm, lungime 18 cm, pentru circumferința brațului de 
maxim 22 cm) și a tehnicii propriu-zise de măsurare 
[1,2,3,4].

Arterial hypertension in pre-school children and some 
risk factors - prospective study

Abstract

INTRODUCTON: Increased TA in childhood is 
an important determinant of HTA and cardiovascular 
disease in adulthood. 

AIMS: Evaluation of the momentary prevalence 
of HTA cases in preschool children and the presence 
of risk factors for early diagnosis and the introduction 
of primary, secondary or tertiary prophylaxis. 

MATERIAL and METHOD: The group 
consisted of 431 pre-school children from the 
kindergartens with extended programs in Târgu 
Mureş (7 units) and Târnăveni (1unity), aged 3-6, 
215 girls (50%) and 216 boys (50%), M: F = 1: 1, 
urban for 85.15% (n = 367), rural for 14.85% (n = 
64), evaluation period 15.02.2017 – 30.03.2017. 
Method: measurement: weight (G), height (H), BMI, 
TA, anamnesis APP, AHC (HTA, DZ) relatives grade 
1 and 2, statistical methods. 

RESULTS AND DISCUSSIONS: harmonics 
15.31% (n = 66), disharmonic (+ G) 16.24% (n = 70) 
and (-G) 68.44% (n = 295). HTAS 8.12% (n = 35) 
preHTAS 7.65% (n = 33) nTAS 84.22% (n = 363), 
HTAS (+ G) 31.42% , 0002, RR = 2.12), HTAD 

11.60% (n = 50), nTAD 88.40% (n = 381), preHTAD 
9.74% (n = 42) 27% (n = 18), (p = 0.0001, RR = 2.99), 
AHC-HTA 12.29% (n = 53) (p = 0.008, RR = 2.38), 
AHC-DZ 6.26% (n = 27), of which with HTA and 
48.15% HTA (n = 13) = 2.24), APP – preterm 5.56% 
(n = 24), 25% HTA (n = 13) (p = 0.39, RR = 1.75), 
APP – low birth weight 5.10% (n = 22), HTA 4.54% 
(n = 1), chronic disease 6 (3 HTA). 

CONCLUSIONS: 1.) Pre-school HTA is 
underdiagnosed; in our group we did not have any 
children with HTA but we found 16.47% (n = 71) 
pre-school children with HTA std 1 and 2. 2.) HTA 
risk factors showed: weighted surplus 15.31% (n = 
66) (RR = 2.12 HTAS, RR = 3 HTAD), HTA – AHC 
12.29% (n = 53) ,(RR=2,38) and / or DZ 6.26% (n 
= 27) (RR = 2.34), prematurity / low birth weight 
10.67% (n = 46), (RR=1,75) 3.) TA monitoring from 
the age of 3 years is required for the early diagnosis 
of essential and secondary HTA. 4.) Early initiation of 
prophylactic measures is essential for the prevention 
of HTA and cardiovascular disease in adolescents and 
adults.

KEYWORDS: preschool children, blood 
presure, risk factor
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Tabel nr. 1. Agenți farmacologici uzuali care pot determina valori crescute ale TA la copil [1]

Regim de 
eliberare Agenți farmacologici care pot determina HTA la copil

Fără rețetă

Deconges  onante nazale
Cafeina
An  infl amatoare nesteroidiene (AINS)
Terapii alterna  ve (unele produse fi toterapeu  ce, unele suplimente nutriționale)

Cu rețetă

S  mulante pentru defi cit de atenție/ADHD
Contracep  ve orale
Steroizi
An  depresive triciclice

Substanțe ilicite Amfetamine
Cocaina

Interpretarea valorilor TA la preșcolar se face 
ținând cont de vârstă (luni), sex, percentila înălțimii 
(H), indicele de masă corporală (IMC), conform stan-
dardelor American Academy of Pediatrics (AAP) și 
ESH, conform parametrilor din tabelul nr.2. Pentru 
valorile TA afl ate la percentila 90 sau mai mari, dar 
sub percentila 95, termenul de pre-HTA utilizat de 
AAP a fost înlocuit de către ESH cu cel de TA norma-

lă-înaltă. În 2017, AAP, din rațiuni practice, a elaborat 
și standarde simplifi cate, orientative, de interpretare 
a valorilor TA la copii, dar care sunt în concordanță 
cu cele în funcție de percentile ale AAP și ESH. Va-
lorile TA sistolice (TAS) și/sau TA diastolice (TAD) 
crescute se interpretează ca HTA. (vezi tabelul nr.2) 
[1,2,3,4,5,6]

Tabel nr. 2. Interpretarea valorilor TA la copii cu vârsta 0-13 ani (AAP, 2017) [1]

TA la copii 1-13 ani
Percen  le TAS și/sau TAD

(în fucție de sex, vârstă, înălțime, IMC)

Valori TA

(mmHg)
NORMALĂ ˂ 90

NORMAL ÎNALTĂ (pre-HTA) 90 ˂ TA˂ 95
120/80

la percen  lă ˂ 95
HTA std.1 95 ˂ TA ˂ 95 percen  la +12 mmHg 130/80 – 139/89
HTA std.2 TA ˃ 95 percen  la +12 mmHg ˃ 140/90

Etiologia HTA este multifactorială, HTA esen-
țială este mai rar întâlnită la copii, HTA secundară fi -
ind cea care predomină la preșcolari ca sindrom în ca-
drul afecțiunilor renale (boli renale parenchimatoase, 
renovasculare, tumora Wilms, hematom perirenal), 
cardiovasculare (obstrucția arcului aortic, coarctația 
de aortă), vasculitelor, afecțiunilor endocrine (hipe-
raldosteronism, hipersecreție de mineralcorticoizi, hi-
perplazie adrenală, sindrom Cushing, afecțiuni tiroi-
diene, feocromocitom), ale sistemului nervos central 
(tumori, traumatisme), neurofi bromatoza tip I von 
Recklighausen, expuneri prelungite la toxice din me-
diu (plumb, cadmiu, mercur, ftalați) și altele.

Factori de risc pentru HTA la preșcolari sunt și 
prematuritatea, greutatea mică la naștere, tulburările 

de somn în legătură cu respirația, durata inadecvată a 
somnului, obezitatea, alimentația dezechilibrată, fuma-
tul parental, antecedente heredocolaterale patologice la 
rude de gradul 1 și 2 (HTA, diabet zaharat). 20% din 
cazurile de HTA la copil sunt cauzate de boli renale 
cronice. HTA are o prevalență de 7,3% dintre prema-
turi, până la împlinirea vârstei de 3 ani, de asemenea 
greutatea mică la naștere este un factor de risc. Fumatul 
parental, independent, poate fi  cauza unor valori cres-
cute ale TAS, persistând chiar și după corecția celorlați 
factori de risc. Tulburările de somn în legătură cu respi-
rația, care apar la vârsta copilăriei, durata inadecvată a 
somnului (sub 7 ore/noapte) sau somnul de slabă calita-
tate au fost asociate cu risc de HTA. Obezitatea la pre-
școlar asociată cu o circumferință abdominală crescută, 
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în special la băieți, ar putea fi  un indicator de HTA. 
Supraponderea și obezitatea la preșcolarii cu activitate 
fi zică medie și intensă persistentă redusă sunt factori 
de risc crescut pentru HTAS. Unele studii au arătat de 
asemenea că preșcolarii cu un aport crescut de sodiu 
asociat cu valori crescute ale raportului circumferința 
taliei/ înălțime au risc crescut de HTAS 

[1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,14].
Studii efectuate în grădinițele cu program pre-

lungit au arătat că există o corelație semnifi cativă între 
nivelul TAS și nivelul aportului caloric, al aportului de 
proteine și carbohidrați, iar nivelul TAD se corelează 
semnifi cativ cu nivelul aportului de proteine, lipide, 
carbohidrați și al aportului caloric. Aportul crescut, 
timp îndelungat, de proteine, carbohidrați, sodiu, co-
lesterol, grăsimi asociat cu scăderea aportului de fi bre 
se constituie un factor de risc important pentru HTA 
la copii [15,16].

SCOP

Evaluarea prevalenței de moment a cazurilor de 
HTA la preșcolari și a prezenței unor factori de risc, în 
vederea diagnosticării precoce și instituirii măsurilor 
de profi laxie primară, secundară sau terțiară.

MATERIAL ȘI METODĂ

Lotul studiat a fost format din 431preșcolari 
care frecventează grădinițe cu program prelungit din 
Târgu Mureș (7 unități) și Târnăveni (1unitate), cu 
vârsta de 3-6 ani, vârsta medie fi ind de 61 luni (5 ani 
1 lună). Lotul a fost format din 215 fete (50%) și 216 
băieți (50%), sex ratio M:F = 1:1, cu mediul de prove-
niență urban pentru 85,15% (n=367) dintre preșcolari 
și rural pentru 14,85% (n=64), raport Urban:Rural = 
5,7:1.

Perioada de evaluare a preșcolarilor a fost 
15.02.2017 – 30.03.2017.

Metoda utilizată a fost completarea unui ta-
bel în excel cu datele personale ale copiilor: vârsta 
în luni, sex, mediul de proveniență, date anamnestice 
obținute de la părinți privind antecedentele personale 
fi ziologice și patologice (greutatea mică la naștere, 
prematuritatea, boli cronice, existența unor boli acute 
la momentul evaluării, medicația în curs), anteceden-
tele heredocolaterale la rudele de gradul 1 și 2 (HTA și 

diabetul zaharat ), efectuarea măsurăturilor unor para-
metri fi ziologici (TAD, TAS), fi ziometrici (greutatea 
corporală – G (kg), înălțimea – H (m)), calculul indi-
celui de masă corporală – IMC (kg/m2) după formula: 
IMC (kg/m2) = G (kg) /H2 (m2) .

Instrumentele de măsurat utilizate au fost: 
sfi ngomanometru aneroid cu manometru cu 2 man-
șete pentru copii și sugari Elecson – HS20C, balanță 
mecanică cu taliometru pentru cabinete medicale. 
Măsurarea TA s-a făcut respectând condiţiile pentru 
pacient și condiţiile din partea echipamentului cu di-
mensiunile manşetei în funcţie de vârstă, conform re-
comandărilor ESH (2009).

Interpretarea măsurătorilor s-a făcut cal-
culând percentilele și scorul Z, ale TAS și TAD, în 
funcție de vârstă (luni), sex și înălțime, utilizând „Pe-
diatric Percentile Calculator for Height, Weight, BMI, 
and Blood Pressure“ pentru vârsta de 2-20 ani. Greu-
tatea, înălțimea și IMC au fost interpretate, conform 
http://www.cdc.gov/growthcharts/percentile_data_fi -
les.htm. TAS și TAD a fost interpretată în funcție de 
sex, vârstă (luni) și scorul Z al înâlțimii (cm), conform 
the NHLBI’s Fourth Report on the Diagnosis (Appen-
dix B), Evaluation, and Treatment of High Blood Pre-
ssure in Children and Adolescents, May 2005: http://
www.nhlbi.nih.gov/health/prof/heart/hbp/hbp_ped.
pdf  cu actualizările din 2017.

Metodele statistice utilizate în studiu au fost 
media aritmetică, minim, maxim, procente, rapoarte, 
chi pătrat test, ratio, risc de boală (R), risc de boală 
la cei expuși, respectiv neexpuși (Re , Rn), risc relativ 
(RR), odd ratio (OR).

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Evaluarea înălțimii, în funcție de vârstă și sex, 
ne arată că 63,34% (n=273) dintre preșcolari au o dez-
voltare staturală medie (-1 >scor z > +1), sunt prea 
scunzi pentru vârsta lor (Scor z ˂ -1) 10,44% (n=45), 
dintre care foare mici (scor z ˂ -2) 4,41% (n=19), dar 
nici un copil nu a fost cu scor z ˂ -3, iar mai înalți de-
cât media vârstei (scor z˃ 1) 26,22% (n= 113), dintre 
care cu 3˃scor z˃ 2, 6,96% (n=30) și cu scor z˃ 3, 
0,69% (n=3). (vezi Figura nr.1și Tabel nr.3). Inălțimea 
medie a lotului studiat a fost 115cm, percentila medie 
68%, scor z mediu 0,48.
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Evaluarea greutății în funcție de vârstă, sex, înăl-
țime, IMC (percentile, scor Z) ne arată că preșcolarii 
au o dezvoltare staturoponderală armonică în proporție 
de 68,44% (n=295) și dizarmonică 31,55% (n=136), 
aceștia fi ind distribuiți astfel: 16,24% (n=70) sunt sub-
ponderali, iar 15,31% (n=66) sunt cu plus de greutate 
față de înălțime, supraponderali fi ind 7,19% (n=31) și 
obezi 8,12% (n=35). (vezi Figira nr. 2 și Tabelul nr.3). 
Greutatea medie a lotului tudiat a fost 19,4kg, cu IMC 
mediu de 15,58kg/m2, percentila medie 51% pentru 
G și 46% pentru IMC, iar scorul z mediu -0,07 pen-
tru G și -0,27 pentru IMC. Preșcolarii cu dezvoltare 
staturoponderală armonică (n=295) provin din rândul 
celor cu dezvoltare staturală medie 65,43% (n=193), 
iar din rândul celor cu dezvoltare staturală sub media 
vârstei 11,86% (n=35), respectiv peste media vârstei 
22,71% (n=67). Preșcolarii cu o dezvoltare dizarmo-

nică cu defi cit ponderal față de înălțime (n=70) pro-
vin din rândurile celor cu o dezvoltare staturală me-
die 67,14% (n=47), cu dezvoltare staturală sub media 
vârstei 12,86% (n=9), respectiv cu dezvoltare staturală 
peste media vârstei 15,71% (n=14). Preșcolarii cu dez-
voltare staturoponderală dizarmonică, dar cu plus de 
greutate față de înălțime (n=66) se selectează din rân-
dul celor cu dezvoltare staturală medie 50% (n=33), 
cu dezvoltare staturală defi citară 1,51% (n=1) și dez-
voltare staturală peste media vârstei 48,49% (n=32). 
Analiza datelor fi ziometrice de dezvoltare staturopon-
derală a preșcolarilor (G, H, IMC), ținând cont de vâr-
sta și sexul acestora, la lotul studiat, au o semnifi ca-
ție statistică importantă, p=0,0001 și relevă un raport 
Normopondere: Surplus ponderal: Defi cit ponderal = 
4,5:1,1:1 (vezi Tabel nr.3)

Tabel nr. 3. Distribuția dezvoltării staturoponderale a preșcolarilor din lotul studiat

STATURA în raport cu IMC
(n)
(%)

Scor z < -1 Scor z > +1 -1 >Scor z > -1 TOTAL

DIZARMONICI CU +G
(percentila IMC>85)

1
0,23%

32
7,42%

33
7,66%

66
15,31%

DIZARMONICI CU – G
(percentila IMC<5)

9
2,09%

14
3,25%

47
10,90%

70
16,24%

ARMONICI
(percentila 5<IMC<85)

35
8,12%

67
15,54%

193
44,78%

295
68,44%

TOTAL 45
10,44%

113
26,22%

273
63,34%

431
100%

p = 0,0001

Figura nr. 1. Dezvoltare staturală                     Figura nr. 2. Dezvoltare staturoponderală (IMC)
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Tabel nr. 4. Distribuția valorilor TAS în relație cu IMC ale preșcolarilor din lotul studiat

TAS în raport cu IMC
(n)
(%)

TAS – normală
TAS

Percentila > 95 TOTAL
Percentila ˂ 90 90>Percentila ˂95

(TA normală 
înaltă/preHTA)

+ G

Supraponderali
(IMC 95>percentila >85)

23
5,34%

6
1,39%

2
0,46%

31
7,19%

Obezi
(IMC percentila > 95)

23
5,34%

3
0,69%

9
2,08%

35
8,12%

– G (IMC percentila ˂5) 66
15,31%

3
0,69%

1
0,23%

70
16,24%

Armonici
(IMC 85 > percentila > 5)

251
58,24%

21
4,87%

23
5,34%

295
68,45%

TOTAL 363
84,22%

33
7,65%

35
8,12%

431
100%

p = 0,0002

Valori crescute ale TAS au fost înregistrate la 
8,12% (n=35) dintre preșcolari, iar valori normale la 
91,88% (n=396), dintre care au avut valori TA nor-
mală-înaltă (preHTA) 7,65% (n=33). Valoarea medie 
a TAS a fost 94,13 mmHg, la o percentila medie de 
46,65 % și un scor z mediu 0,05.

Preșcolarii cu valori corespunzând HTAS 
(n=35) s-au selectat dintre cei cu surplus de greutate 
(IMC cu percentila > 85) 31,42% (n=11), cu defi cit 
ponderal (IMC cu percentila ˂5) 2,85% (n=1), iar 
dintre normoponderali 65,71% (n=23). Preșcolarii cu 
surplus de greutate (+G) au prezentat valori corespun-

zătoare preHTAS sau HTAS 30,30% (n=20), față de 
14,91% (n=44) dintre normoponderali și 1,35% (n=4) 
dintre cei cu defi cit ponderal (-G).

Preșcolarii cu valori ale TAS normale, sub per-
centila 90, (n=363) au reprezentat 85,08% (n=251) 
dintre normoponderali (n=295), 94,28% (n=66) din-
tre subponderali (-G) și 69,70% (n=46) dintre cei cu 
surplus de greutate (+G) , iar cei cu valori ale TAS 
normal – înalte (preHTA)(n=33) au fost 13,63% (n=9) 
dintre cei cu surplus de greutate, 7,79% (n=23) dintre 
normoponderali și 4,28% (n=3) dintre cei cu defi cit 
ponderal, (p=0,04). (vezi Tabelul nr 4)

Figura nr. 3. Distribuția TA sistolică                       Figura nr. 4. Distribuția TA diastolică
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Tabel nr. 5. Distribuția valorilor TAD în relație cu IMC ale preșcolarilor din lotul studiat

TAD în relație cu IMC
(n)
(%)

TAD – normală
TAD

Percentila > 95 TOTAL
Percentila ˂ 90

90>Percentila ˂95
(TA normală înaltă/

preHTA)

+ G

Supraponderali
(IMC 95>percentila>85)

17
3,94%

5
1,16%

9
2,08%

31
7,19%

Obezi
(IMC percentila > 95)

21
4,87%

5
1,16%

9
2,08%

35
8,12%

– G
(IMC percentila ˂5)

58
13,46%

6
1,39%

6
1,39%

70
16,24%

Armonici
(IMC 85 > percentila > 5)

243
56,38%

26
6,03%

26
6,03%

295
68,45%

TOTAL 339
78,65%

42
9,74%

50
11,60%

431
100%

p = 0,00000000007

Analizând lotul studiat cu valori ale TAS nor-
male (n=396) (p=0,04), observăm un risc de 2,12 ori 
mai mare de a dezvolta valori normal-înalte (pre HTA) 
la cei cu surplus ponderal (+G) față de cei normopon-
derali (Re=0,16, Rn= 0,08, RR=2,12, OR =2,34) și 
un risc foarte scăzut la cei cu defi cit ponderal (-G) 
(Re=0,04, Rn= 0,08, RR=0,52, OR =0,54).

Riscul preșcolarilor cu surplus de greutate (+G) 
de a prezenta HTAS este de 2,14 ori mai mare decât al 
celor normoponderali (Re=0,17, Rn= 0,08, RR=2,14, 
OR =2,37), pe când cei cu defi cit ponderal (– G) 
prezintă un risc foarte scăzut de a prezenta HTAS 
(Re=0,01, Rn= 0,08, RR=0,18, OR =0,17).

TAD a prezentat valori crescute la 11,60% 
(n=50) dintre preșcolari și valori normale la 88,40% 
(n=381), dintre care 9,74% (n=42) au fost valori nor-
mal-înalte (preHTAD). Valoarea medie a TAD a fost 
64,95 mmHg, la o percentilă medie de 78,57 % și un 
scor z mediu 0,91.

Valori crescute ale TAD, corespunzătoare 
HTAD (percentila > 95) s-au înregistrat la 27,27% 
(n=18) dintre preșcolarii cu surplus de greutate (+G), 
8,57% (n=6) dintre cei cu defi cit ponderal și la 8,81% 
(n=26) dintre normoponderali.(p = 0,0001).

Riscul preșcolarilor cu surplus de greutate (+G) 
de a prezenta HTAD este de 3 ori mai mare decât al 
celor normoponderali (Re=0,27, Rn= 0,09, RR=2,99, 
OR =3,74), pe când riscul celor cu defi cit ponderal 
(– G) este foarte redus (Re=0,09, Rn= 0,09, RR=0,94, 
OR =0,93).

Preșcolarii cu valori normale ale TAD sub per-
centila 90, (n=339), sunt cu surplus de greutate (+G) 
3,49% (n=38), cu defi cit ponderal (-G) 17,11% (n=58) 
și normoponderali 71,68% (n=243), iar cei cu valori 
normal – înalte (preHTAD) (n=42) au surplus ponde-

ral 23,81% (n=10), defi cit ponderal 14,28% (n=6) și 
sunt normoponderali 61,90% (n=26)(p = 0,06).

Riscul preșcolarilor cu TAD normală să dez-
volte valori preHTAD este de 2,16 ori mai mare pen-
tru cei cu surplus ponderal față de normoponderali 
(Re=0,21, Rn= 0,1, RR=2,16, OR = 2,46), pe când cei 
cu defi cit ponderal au un risc foarte redus (Re=0,09, 
Rn= 0,1, RR=0,85, OR =0,83).

Hipertensiunea arterială (HTA) este defi nită de 
valori ale TAS şi/sau TAD mai mari sau egale cu per-
centila 95, obţinute la cel puţin trei determinări inde-
pendente, care se recomandă a fi  făcute la interval de 
cel puțin o săptămănă.

16,47% (n=71) dintre preșcolarii lotului studiat 
au avut valori ale TAS și/sau TAD peste percentila 95, 
TAS 8,5%, TAD 11,6%, iar valori corespunzătoare 
preHTAS 7,5%, preHTAD 9,74%. ceea ce impune ur-
mărirea și reevaluarea în timp a acestora pentru con-
fi rmarea sau infi rmarea unui diagostic de HTA, având 
în vedere că aceste determinări au fost făcute doar 
într-o singură ocazie, pentru fi ecare copil și nu în do-
uă-trei sesiuni repetate la distanță, mai ales pentru co-
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piii cu valori ale TA peste percentila 90. Sunt posibile 
erori, mai puțin determinate de tehnica de măsurare, 
cât mai degrabă de stresul cauzat de procedură și pre-
zența în cabinetul medical (HTA de „halat alb“), unii 
copii au fost la prima experiență de acest fel, vorbitul 
și mișcarea/agitația în timpul examinării, măsurarea 
în unitatea de învățământ unde este mai greu de păs-
trat o atmosferă de liniște și relaxare adecvate. Valori 
asemănătoare au fost obținute și de alte studii efecuate 
la preșcolari cu vârste de 4-6 ani: în Spania, 12-18%, 
cu valori de până la 27,5% în unele regiuni (Castilla 
la Mancha), China 22,2%, Brazilia 19,9%, Australia 
13,7%, Africa 9-12% (metaanaliză), Canada 7,4%, 
[11,12, 16,17].

Antecedentele heredecolaterale sunt impor-
tante în determinismul multifactorial al HTA esențiale 
și vizează prezența la rudele de gradul 1 și 2 (părinți, 
frați, bunici) a HTA, DZ, obezității, dislipidemiilor, 
eclampsiei, altor boli cardiovasculare. Determinismul 
poligenic se transmite pe linie paternă, fi ind identifi -
cate peste 50 de gene în etiologia HTA esențiale.

În acest studiu am evaluat și analizat doar pre-
zența HTA și a DZ la rudele de gradul 1 și 2. Astfel, 
AHC de HTA sunt prezente în 12,29% (n=53) din 
cazuri, iar dintre aceștia preșcolarii prezintă valori 
crescute ale TA (peste percentila 95) 22,64% (n=12), 
valori normal– înalte ale TA (preHTA) 26,41% (n=14) 
și valori normale ale TA, sub percentila 90, 50,94% 
(n=27).(p=0,008). Riscul preșcolarilor cu AHC de 
HTA este de 2,4 ori mai mare de a avea valori ale 
TA crescute, peste percentila 90, față de cei fără acest 
tip de antecedente. (Re=0,96, Rn= 0,41, RR=2,38, OR 
=2,38). (vezi Tabelul nr.6) Aceste rezultate sunt în 
concordanță și cu ipoteza că determinismul genetic 
poate infl uența 50% din cazuri.

Diabetul zaharat în AHC la rudele de gradul 1 
și 2 este prezent în 6,26% (n=27) din cazuri, asoci-
indu-se cu valori ale TA peste percentila 90, 48,15% 
(n=13) și cu valori ale TA sub percentla 90, în 51.85% 
(n=14) din cazuri.(p=0,5). Riscul preșcolarilor cu 
AHC de DZ este de 2,34 ori mai mare de a dezvolta 
TA peste percentila 90, față de cei fără AHC (Re=0,93, 
Rn= 0,40, RR=2,34, OR =2,34). (vezi Tabelul nr.6)

Tabel nr. 6. AHC ca factori de risc penru HTA la prescolar – HTA ȘI DZ la rude de gradul 1 și 2

AHC – HTA
Rude grd.1,2

Pre
HTA HTA nTA TOTAL AHC – DZ

Rude grd.1,2
Pre

HTA HTA nTA TOTAL

HTA 14
3,25%

12
2,78%

27
6,26%

53
12,29% DZ 7

1,62%
6

1,39%
14

3,25%
27

6,26%

fără HTA 50
11,60%

59
13,69%

269
62,41%

378
87,% fara DZ 57

36,42%
65

15,08
282

65,42%
404

93,73%

TOTAL 64
14,85%

71
16,47%

296
68,67%

431
100/% TOTAL 64

14,85%
71

16,47%
296

68,67%
431

100/%
p = 0,008 p = 0,5

În lotul nostru prematuritatea a fost prezentă la 
5,56% (n=24) dintre preșcolari, dintre care 25% (n=6) 
au prezentat valori crescute ale TAS și/sau TAD, iar 
94,44%(n=22) valori normale, din care 8,33% (n=2) 
valori normal-înalte(preHTA).(p=0,4) Preșcolarii 
născuți prematur au un risc de 1,75 ori mai mare de 
a devolta HTA comparativ cu cei născuți la termen. 
(Re=0,33, Rn= 0,19, RR=1,75, OR =1,75). Preșcolarii 
care s-au născut la termen dar cu greutate mică la naș-
tere, 5,10% (n=22) au prezentat HTAS și/sau HTAD 
4,54% (n=1) și 95,46% valori normale ale TA, dintre 
care valori normal-înalte 9,09% (n=2).(p=0,16). (vezi 
tabelul nr. 7)

Bolile cronice/congenitale au fost prezente la 
1,39% (n-6) copii, astfel: 3 cazuri astm bronșic alergic 
sub tratament cronic inhalator/oral cu antagonişti ai 
receptorilor pentru leukotriene/glucocorticoizi/anti-
histaminice – TA valori normale, 1 caz malformație 
congenitală de cord operată – TA valori normale, 1 
caz agenezie renală dreaptă și rinichi stâng polichistic 
(fără tratament medicamentos) – HTAS std. 1. (per-
centila 95) și 1 caz de rinichi polichistic HTAS/HTAD 
stadiul 2 (percentila 98). Nici un copil din lotul studiat 
nu a prezentat afecțiuni acute și nu se afl a sub trata-
ment cu alte medicamente sau suplimente alimentare.
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Tabel nr. 7. APP ca factori de risc penru HTA la preșcolar – prematuritatea și greutatea mică la naștere

APP:
PREMATURITATEA
GREUTATEA MICĂ 

LA NAȘTERE

Pre
HTA HTA nTA TOTAL

HTA 4
0,92%

7
1,62%

35
8,12%

46
10,67%

fără HTA 60
13,93%

64
14,85%

261
60,55%

385
89,33%

TOTAL 64
14,85%

71
16,47%

296
68,67%

431
100/%

p = 0,39

Mai multe studii sugerează că valori crescute 
ale TA în copilărie se corelează cu creșterea grosimii 
intima-media la nivelul arterei carotide (GIM) și cu 
scăderea funcţiei endoteliale la vârsta adultă, fi ind un 
factor de risc important pentru HTA, hipertrofi a ven-
triculară stângă, ateroscleroză și insufi ciență renală la 
vârsta adultă [17].

HTA mascată la copii (valori normale în spital 
și valori ridicate la măsurătorile din ambulator), es-
timată la 5,7% dintre copii, se asociază cu progresia 
bolii până la apariția semnelor clinice și hipertrofi a 
ventriculară stângă. PreHTA măsurată ambulator la 
aproximativ 20% dintre copii, trebuie evaluată în con-
text, deoarece la copiii cu AHC de HTA aceste variații 
pot fi  prezente chiar la 50% din cazuri, dar și eveni-
mentele perinatale pot avea o infl uență în acest sens, 
iar variabilitatea crescută impune evaluarea riscurilor 
de leziune de organ la vârsta adultă [18].

Monitorizarea TA la preșcolari este recomandată 
anual pentru cei sănătoși și la fi ecare vizită medicală 
pentru cei cu suprapondere sau obezitate, DZ, afecți-
uni cardiace congenitale sau dobândite, malformații re-
nale congenitale și alte afecțiuni renale, posttransplant, 
afecțiuni endocrine și metabolice, neurofi bromatoza tip 
1, sindrom Wiliams, sindrom Turner, administrarea de 
medicamente cu risc de a dezvolta HTA. Aceste mă-
surători vor avea rolul de a depista HTA mascată și a 
diagnostica precoce HTA la copil [18].

Măsurarea regulată a TA la copii, începând cu 
vârsta de 3 ani poate fi  o metodă de screening pentru 
diagnosticarea precoce a afecțiunilor renale cronice, 
ce evoluează spre insufi ciență renală cronică, astfel 
chiar valori normale ale TA, dar care sunt în evolu-
ție constant ascedentă spre HTA, coroborate și cu alți 
factori de risc pot fi  indicatori importanți în depistarea 

precoce a acestora [18, 19]. Valori ridicate ale TA mă-
surate la un braț impun repetarea măsurătorii la ambele 
brațe și la un membru inferior; în mod normal valorea 
TA la membrul inferior este cu 10-20 mmHg mai mare 
decât la membrele superioare. Dacă TA la membrul in-
ferior este mai mică decât la membrele superioare sau 
dacă pulsul femural este slab palpabil sau absent, se ri-
dică suspiciunea de coarctație de aortă. Valori ridicate 
ale TA asociate cu tahicardie pot fi  indicatori pentru 
hipetiroidie, feocromocitom, neuroblastom. HTA aso-
ciată cu retard de creștere impune investigarea pentru 
afecțiuni renale, inclusiv insufi ciența renală cronică; 
asociată cu adenoamigdalita cronică hipertrofi că ori-
entează spre posibile tulburări legate de somn. HTA 
asociată cu obezitatea tronculară orientează spre sin-
dromul Cushing, sindromul de rezistență la insulină; 
cu faciesul elfi n spre sindrom Williams, cu pete ca-
fe-au – lait spre neurofi bromatoză, cu slăbiciune mus-
culară spre hiperaldosteronism, sindom Liddle. HTA și 
masele tumorale abdominale palpabile pot fi  indicatori 
pentru tumora Wilms, neuroblastom, feocromocitom, 
rinichi polichistic, hidronefroză [1,2,4,19].

Algoritmul de evaluare a TA la copii, prezen-
tat în fi gura nr.5, presupune o monitorizare a celor cu 
preHTA timp de 6 luni, a celor cu HTA std. 1 timp 
de 1 lună iar a celor HTA std 2 timp de o săptămână 
dacă sunt asimptomatici, înregistrându-se grafi c va-
lorile TA și corectând eventualele abateri de la un stil 
de viață sănătos (alimentație, activitate fi zică, odihnă, 
suplimente alimentare, alți factori de stres). Dacă va-
lorile ridicate persistă copilul va fi  orientat spre un 
serviciu de pedatrie sau cardiologie pediatrică pentru 
investigații complexe și precizare de diagnostic. Dacă 
sunt simptomatici evaluarea cardiologică și instituirea 
tratamentului se face imediat [4].
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Tratamentul HTA la preșcolari este în primul 
rând igieno-dietetic, vizând o alimentație adecvată 
vârstei atât din punct de vedere caloric cât și al prin-
cipiilor alimentare, atfel încât să se mențină un IMC 
sub percentila 85, activitatea fi zică moderată spre in-
tensă susținută cel puțin 30-60 minute/zi, combate-
rea sedentarismului, ținta fi ind TA sub percentila 90. 
Dacă măsurile de schimbare a stilului de viață rămân 
fără rezultat se va lua în considerare inițierea unui tra-
tament medicamentos. Daca HTA este simptomatică 
(cefalee, fatigabilitate, tahicardie, dureri toracice pre-
cordiale, tulburări de somn) tratamentul medicamen-
tos se va iniția imediat, de asemenea dacă se ecocardi-
agrafi a evidențiază o HVS.

Având în vedere că lotul nostu a fost format din 
preșcolari ai grădinițelor cu program prelungit, unde 
ei petrec 10-12 ore/zi, asigurarea unei alimentații 
echilibrate energetic și cu nutrienți de calitate supe-
rioară, cu cantități adecvate de fi bre alimentare, este 
esențială deoarece la grădiniță ei primesc 75% din ne-
cesarul zilnic de nutrienți, aici se formează gusturile, 
atitudinile şi comportamentele responsabile necesare 
asumării unei alimentaţii corecte şi a unui stil de 
viaţă sănătos pentru copii, infl uențând în același timp 
și comunitatea în care trăiesc. Factorul nutrițional 
este esențial pentru o dezvoltare armonioasă a copii-
lor, scade riscul de îmbolnăvire în perioada copilăriei 
și adolescenței, cu răsunet pozitiv pe termen lung la 
vârsta de adult. Educația nutrițională a copiilor dar 
și a familiilor din care aceștia provin, cât și educația 

pentru activitate fi zică zilnică susținută, minim 30-60 
de minute, este deosebit de importantă în prevenirea 
HTA la orice vârstă. Prezența nutriționist-dieteticie-
nilor în colectivitățile de copii, necesitatea ghidurilor 
nutriționale pentru colectivățile de copii, actualizate 
la standardele internaționale actuale, necesitatea unor 
rețetare adecvate acestor colectivități ar putea face di-
ferența în realizarea acestor deziderate.

Programul de screening a TA la copii începând 
cu vârsta de 3 ani este deosebit de important, deoarece 
HTA este asimptomatică mult timp, fi ind depistată 
când deja se instalează HVS și angiopatia hiperten-
sivă. Aceasta ar presupune:

– dotarea cabinetelor medicale școlare cu tensi-
ometre de tip aneroid cu manșete de diferite dimensi-
uni, adecvate vârstei copiilor, cu pulsoximetre digitale 
pentru copii, cu computere și acces la internet pentru 
utilizarea softurilor internaționale autorizate de calcul 
al percentilelor și interpretarea corectă a datelor;

– asigurarea cu personal califi cat a cabinetelor 
medicale școlare (medici și asistente medicale), atât 
în mediul urban cât și în mediul rural, conform legis-
lației în vigoare;

– asigurarea accesului direct al copiilor depis-
tați la serviciile de specialitate, prin acordarea biletu-
lui de trimitere gratuit direct din cabinetul medicului 
școlar care a făcut depistarea, reducând birocrația și 
fără a mai plimba pacientul între servicii, câștigân-
du-se timp prețios.

Figura nr. 5. Algoritm de evaluare a TA la copii [4]
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CONCLUZII

1. HTA la preșcolar este subdiagnosticată, în 
lotul nostru nu am avut în evidență nici un copil cu 
HTA, dar am depistat 16,47% (n=71) preșcolari cu 
valori corespunzătoare HTA std. 1 și 2.

2. Factori de risc pentru HTA la lotul de peșco-
lari studiat au fost : surplus ponderal 15,31%(n=66) 
(RR=2,12 HTAS, RR= 3, HTAD), AHC de HTA 
12.29% (n=53) (RR=2,38) și/sau DZ 6,26% 
(n=27)(RR=2,34), prematuritate/greutate scăzută 
la naștere 10,67% (n=46)(RR=1,75)

3. Monitorizarea TA începând cu vârsta de 3 
ani este necesară pentru diagnosticarea precoce a 
HTA esențiale și secundare.

4. Inițierea timpurie a măsurilor profi lactice 
este esențială pentru prevenirea HTA și a bolilor 
cardiovasculare la adolescenți și adulți.
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Rezumat

Moartea subită a pacientului pediatric este o 
reală problem de sănătate, cu un impact emoțional 
puternic în familie. Simptomatologia inițială poate 
fi  înselătoare. De multe ori, aceasta este ignorată de 
anturaj sau interpretate greșit de cadrele medicale. În 
populația pediatrică, cauzele principale sunt canalo-
patiile, cardiomipatiile și miocardita

Lucrarea se concentrează asupra unui pacient 
cu minime manifestări nespecifi ce. O intercurență res-
piratorie determină un consult pediatric. Întâmplător, 
se decelează o bradicardie sinusală. Investigațiile su-
plimentare conduc spre un diagnostic agravat.

Cuvinte cheie: risc, moarte subită, pacient 
pediatric
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The paediatric pacient with sudden death risk. 
Case report

Abstract

The sudden death of a paediatric patient is a 
real health problem and it has a powerful emotional 
response in a family. The symptomatology can de de-
ceiving. Most of the times, it is ignored by the ento-
urage or is mistaken for something else by the medi-
cal personnel. In the paedriatic population, the most 
common causes are canalopathies, cardiomyopathies 
or myocarditis.

This paper is concentrated around a pacient 
with minimal unspecifi c symptoms. A respiratory 
infection determines a paedriatic consultation. By 
chance, a sinusal bradycardia is noticed. Further in-
vestigations lead to an aggraveded diagnosis.

Keywords: risk, sudden death, paediatric 
pacient

Date teoretice

Moartea subită a pacientului pediatric este o 
reală problemă de sănătate, cu un impact emoțional 
puternic în familie. Aceasta apare în plină sănătate 
aparentă, fi ind sau nu precedată de un prodrom. In-
cidența morții subite de cauză cardiacă este de până 

la 2.3/100.000. Patologiile care conduc la un astfel 
de eveniment includ boli care afectează structura sau 
funcționalitatea inimii [1,2]. În populația pediatrică, 
cauzele principale sunt canalopatiile, cardiomipatiile 
și miocardita [3,4].

Simptomatologia inițială poate fi  ușoară, înse-
lătoare. De multe ori, aceasta este ignorată de antu-
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raj sau interpretate greșit de cadrele medicale [2,4]. 
Simptomele cele mai comune sunt dispneea, senzația 
de amețeală, dureri precordiale, palpitații și sincope. 
Istoricul familial pozitiv este prezent până în 61 % 
dintre cazuri [2].

Miocardita este o infl amație acută sau cronică 
a mușchiului cardiac, care poate să se extindă în ve-
cinătate, la pericard sau endocard. De multe ori este 
diagnosticată cu întârziere datorită simptomatologiei 
nespecifi ce. Riscul de moarte subită este ridicat în 
urma remodelării cardiace, care crește considerabil 
numărul de aritmii maligne [4,5,6].

Procesul imun urmează trei faze. Prima se con-
centrează în jurul replicării virale și durează până la 
7 zile, cu injuria inițială a mușchiului. Organismul 
dezvoltă un răspuns imun inițial, care stopează pro-
liferarea virală, cu recuperare semnifi cativă. De cele 
mai multe ori, această fază nu este observabilă. A 
doua fază, care acționează de la o săptămână până la 
o lună de la infecție, se defi nește printr-un proces au-
toimun. Dacă activarea imună persistă în ciuda elimi-
nării virale, distrugerea tisulară continuă. În această 
fază, insufi ciența cardiacă acută se poate dezvolta. 
Doar o mică parte din pacienți avansează spre a treia 
fază, dezvoltând cardiomiopatie dilatativă. [7,8].

Cea mai frecventă cauză de miocardită este cea 
virală, fi ind responsabilă de mai mult de 50% din mi-
ocarditele acute. Dintre agenții mai puțin cunoscuți 
ca fi ind asociați cu miocardita, se numără Citomega-
lovirusul deoarece are un tropism cardiac scăzut, în 
comparație cu Enterovirusurile. De asemenea, se con-
sideră că produce un tablou clinic mai puțin agresiv. 
Manifestările sunt dependente de vârstă, la copilul mic 
fi ind frecvente prezentările fulminante, producând in-
sufi ciență cardiacă. Un istoric recent de infecție res-
piratorie sau gastrointestinală poate fi  prezent [4,5,7]. 
Cardiomiopatia dilatativă se prezintă de obicei sub 
un tablou clinic mai liniștit, în special prin dispnee și 
fatigabiliate. Aritmiile sunt frecvente și prezintă risc 
ridicat de moarte subită [6]. 

În cazul miocarditelor virale, investigațiile pa-
raclinice declară modifi cări cu specifi citate mai mult 
sau mai puțin ridicată. Astfel, analizele de laborator 
vor indica prezența unui proces infl amator, cu hemo-
leucogramă modifi cată și enzime de necroză cardiacă 
cu valori crescute. De asemenea, se poate identifi ca 
agentul viral în cauză [4,8]. Electrocardiograma oferă 
informații inițiale despre alterările produse la nive-

lul cordului și felul în care acestea afectează țesutul 
excito-conductor. Astfel, aritmiile sunt frecvente și 
pot persista în timp. Există riscul de aritmii maligne. 
În plus, se pot observa modifi cări de fază terminală, 
câteodată mimând un infarct miocardic acut [9,10]. 
Există diferite canalopatii diagnosticate după un epi-
sod de miocardită virală, dintre care sindromul Bru-
gada și sindromul de QT lung sunt mai des întâlnite. 
Se consideră necesare mai ales în fața unor antece-
dente familiale poztive și secundar descoperirii arit-
miilor. Pentru aritmii amenințătoare de viață se poate 
indica studiu electrofi ziologic [4,11,12]. Ecocardio-
grafi a rămâne cea mai uilizată și folositoare investi-
gație pentru evaluarea cordului afectat. Se urmăresc 
dimensiunile camerale, existența afectării valvulare, 
mobilitatea pereților și se efectuează diferite calcule 
hemodinamice. Totuși, nu există semne ecografi ce 
certe care să confi rme existența miocarditei [13]. În 
acest fel, se apelează la IRM. Detectarea edemului în 
T2, dar și a infl amației și leziunilor non-ischemice în 
T1, după administrarea de substanță de contrast, do-
vedește prezența miocarditei [4,8,14].

Tratamentele în miocardită sunt limitate. În ge-
neral, datorită aspectului autolimitant al bolii, nu sunt 
necesare intervenții terapeutice. Totuși, se pot admi-
nistra corticosteroizi, imunoglobuline, azatioprina 
sau ciclosporina, cu benefi cii reduse. Dacă există un 
debut fulminant sau în decompensări, se aplică mă-
suri de susținere a funcțiilor vitale. Tratamentul cu 
antiaritmice poate fi  introdus în schema de tratament, 
dar ablația sau pace-maker-ul ar putea fi  necesare. În 
cazul în care pacientul a trecut în faza a treia a pro-
cesului imun, cu remodelare importantă a cordului, 
acesta poate benefi cia de administrarea cronică de 
IECA, beta-blocant și spironolactonă. Antitrombo-
ticele sunt rezervate pentru cazuri avansate, la risc 
[4,7,8,10,15,16]. 

Prezentare de caz

Pacient în vârstă de 3 ani, se prezintă pentru 
evaluarea suplimentară a unei bradicardii sinusale de-
celate întâmplător în urma unui examinări efectuate în 
cadrul unui episod de infecție respiratorie, la Clinica 
de Pediatrie II. Adițional, prezintă simptomatologie 
nespecifi că – tuse seacă, persistentă, accentuată în de-
cubit dosal, și fatigabilitate. 
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Din antecedentele personale fi ziologice afl ăm 
că este un copil provenit din sarcină dispensarizată 
corect, născut la termen (37 de săptămâni), spontan, 
în prezentație craniană, scor Apgar 9. Este alimentat 
natural până la vârsta de 6 luni, iar diversifi carea a 
fost corect condusă. Dezvoltarea psiho-motorie este 
concordantă cu fi ecare etapă de vârstă. Este vaccinat 
conform PNI. 

Antecedentele personale patologice semnifi ca-
tive includ un cefalhematom secundar unui trauma-
tism la naștere, care a fost corectat chirurgical, și un 
episod de sepsis postnatal, la care tratamentul cu imu-
noglobuline a dovedit o alergie medicamentoasă.

Din antecedentele heredo-colaterale, reținem 
existența a patru cazuri de moarte subită pe linie ma-
ternă, dintre care trei la vârste fragede, mai exact la 
1,4 și 5 ani. 

Condițiile de viață sunt corespunzătoare, nu in-
clud factori de risc adiționali.

La examinarea pacientului, acesta prezintă o 
stare generală bună, este afrebril, cu facies expresiv, te-

gumente normal colorate, țesut subcutanat slab repre-
zentat, fără adenopatii semnfi fi cative, greutatea este de 
11 kg, iar înălțimea 92 cm. Se constată tuse spastică, 
bradicardie( AV= 54 bpm), sufl u sistolic, apexian, grad 
II. Nu prezintă organomegalii. Micțiunile sunt spon-
tane și nedureroase. Refl exe osteotendinoase prezente, 
bilateral. Nu există semne de iritație meningeană.

Analizele de laborator oferă primele indicii – 
leucocitoză cu limfocitoză, o infecție latentă cu Ci-
tomegalovirus( IgG pozitivi) și o enzimă de necroză 
cardiacă usor crescută( CK-MB).

Pe Electrocardiogramă, sunt surprinse blocuri 
atrio-ventriculare de grad I. Astfel, se consideră ne-
cesare efectuarea unui test de efort pe covor rulant și 
montarea unui EKG Holter. Ambele descriu prezența 
unei tahicardii joncționale, dar și multiple episoade de 
extrasistole atriale și blocuri atriventriculare de grad 
II și III. Ultimul este surprins doar în timpul somnului.

Ecocardiografi a atestă afectarea cardiacă prin 
prezența dilatării biventriculare, cu disfuncție diastolică 
de tip relaxare alterată (fracția de ejecție fi ind de 60%)

Fig. 3 Ecocord – dilatare biventriculară Fig 4. Dispozi  v Linq implantat subcutanat.

Fig 1. EKG Holter – Tahicardie joncțională

Fig 2. EKG Holter – BAV grad III, nocturn
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Se recomandă IRM pentru excluderea unei dis-
funcții acute de nod sinusal, dar această investigație 
relevă o miocardită subacută, care poate fi  incriminată 
pentru aceste manifestări .

Pentru indicația de cardiostimulare, este nece-
sar un studiu electrofi ziologic, care confi rmă nevoia 
unui peace-maker în schema de tratament.

Datorită antecedentelor heredo-colaterale pozi-
tive, sunt suspicionate două posibile sindroame gene-
tice, mai exact sindromul Brugada și sindromul QT 
lung. S-a efectuat testul la Ajmalină, pentru confi r-
marea sindromului Brugada, care, în lipsa demascării 
undei epsilon, este considerat negativ. Din salivă, se 
practică testarea genetică, dar revine negativă pentru 
mutații cauzatoare de QT lung.

În concluzie, cea mai probabilă cauză a fost 
considerată miocardita subacută, care poate fi  răspun-
zătoare de simptomatologia prezentă și de modifi că-
rile paraclinice. 

Tratamentul nu include medicamentație a la 
long datorită lipsei simptomatologiei îngrijorătoare, 
precum prezența sincopelor sau a dispneei de efort. Se 
va utiliza, în urgențe, atropină IV pentru augmentarea 
frecvenței cardiace. Se reușește ablație cu radiofrec-
vență și implantarea dispozitivului Linq subcutanat. 
Acesta reprezintă un aparat de EKG, care înregis-

trează permanent, și alertează personalul medical spe-
cializat în cazul unei decompensări. Se poate păstra 
până când opțiunea unui peace-maker devine viabilă, 
mai exact la 30 kg sau 5 ani.

Discuții

Antecedentele heredo-colaterale prevesteau o 
componentă genetică, însă căutarea mutațiilor a fost 
fără succes. Canalopatiile ionice sunt o cauză mai 
frecventă de miocardită acută [3,4,16].

Citomegalovirusul produce rar miocardită, însă 
devine un agent din ce în ce mai des întâlnit în această 
patologie. Datorită tabloului clinic mai puțin evident 
pe care îl produce, simptomatologia este mascată. 
Astfel, devine un factor de prognostic negativ datorită 
recunoașterii întârziate a patologiei [4,5,7].

Administrarea de imunoglobuline ar fi  fost o 
opțiune de tratament în lipsa alergiei medicamentoase 
[15]. Pentru încetinirea remodelării cardiace, ar fi  ne-
cesar de introdus IECA, beta-blocante și spironolac-
tonă [7].

Persistența complicațiilor este rară. Dilatarea 
biventriculară atestă intrarea în a treia fază a procesu-
lui imun. Cât va mai progresa boala ? [6,7].
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Incidența bolilor infl amatorii intestinale în ță-
rile în curs de dezvoltare este într-o continuă creștere. 
Boala Crohn este caracterizată prin infl amație trans-
murală ce poate afecta tractul digestiv la orice nivel 
și poate prezenta numeroase manifestari extraintes-
tinale, ce afectează calitatea vieții pacientului. Vom 
prezenta cazul unui pacient cu B. Crohn cu afectare 
pancolonică, tratat prin escaladarea progresivă a opți-

unilor terapeutice, până la administrarea de tratament 
biologic. În timpul administrării de anticorpi mono-
clonali umani recombinați, în doze clasice, pacientul 
a prezentat un control incomplet al bolii intestinale 
și a dezvoltat psoriazis, o condiție care este încă in-
complet elucidată printe experți din punct de vedere 
al managementului.

Cuvinte cheie: boală Crohn, tânăr, manifes-
tări extraintestinale
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Management of the extraintestinal manifestations 
in Crohn disease

Abstract

In developing countries the incidence of in-
fl ammatory bowel disease is increasing. Crohn’s di-
sease is characterized by transmural infl ammation 
that can affect the digestive tract at any level and may 
have numerous extraintestinal manifestations that 
affect the quality of life of the patient. We will pre-
sent a patient with pancolonic Crohn’s disease treated 

by progressive escalation of therapeutic options until 
administration of biological treatment. During the-
rapy with recombinant human monoclonal antibodies 
in classical doses, the patient presented incomplete 
control of the bowel disease and developed psoriasis, 
a condition whose management is still incompletely 
elucidated by experts.

Keywords: Crohn’s disease, young, extrain-
testinal manifestations

Date teoretice

Boala Crohn este o afecțiune cu etiologie ne-
cunoscută, caracterizată prin infl amația transmurală a 
tractului gastrointestinal, ce poate afecta toate sau doar 
anumite regiuni de la nivel oral pana la nivel perianal, 
deși frecvent se observă leziuni la nivelul ileonului 

terminal sau în regiunea perianală. Infl amația trans-
murală poate determina frecvent fi brozarea țesutului, 
stenoze și traiecte sinuoase, ce pot penetra seroasa, 
dând naștere la perforații și fi stule, afectând funcți-
onarea intestinală și să necesite intervenții chirurgi-
cale, care pot crește morbiditatea și pierderea funcției 
intestinale. Din punct de vedere colonoscopic, lezi-

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol V, Nr. 4, octombrie 2018



24

Revista de medicină școlară și universitară

uniile sunt caracterizate printr-un aspect discontinuu 
și ulcerații profunde, spre deosebire de leziunile din 
rectocolita ulcero-hemoragică, care este caracterizată 
de leziunii continue [1,2,3].

Incidența bolii Crohn este crescută în America 
de Nord și în țările din nord-vestul Europei, dar ten-
dința actuală este de stabilizare în aceste zone, spre 
deosebire de țările în care incidența era redusă, din 
zonele în curs de dezvoltare, precum sudul Europei 
și Asia, în care se observă o creștere a incidenței în 
ultimii ani [4].

Prezentarea clinică este în general caracterizată 
de prezența diareei cronice sau a durerilor abdominale, 
frecvent localizate la nivelul fosei iliace drepte, ce se 
agravează post-prandial, și astenie. Multiple studii 
de cohortă au evidențiat că o mare parte din pacienți 
(56-81%) prezintă la debut leziuni de tip infl amator, 
în timp ce sub 25% au afectare stenozantă sau pene-
trantă [5]. Pe parcursul evoluției, în afară de compli-
cațiile la nivelul tractului gastro-intestinal, există de 
asemenea și o crește a riscului de fracturi (30-40% 
mai mare față de populația standard), trombembolism 
pulmonar (de 3 ori mai mare) și o serie de manifestări 
extraintestinale precum colangita sclerozantă, spondi-
lită ankilopoetică, uveită, pioderma gangrenosum și 
eritem nodos [6].

Prezentarea cazului 

Vă prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 22 
ani, fumător (15 PA), neconsumator de etanol, fără an-
tecedente personale patologice sau heredo-colaterale 
semnifi cative, internat în Compartimentul de Gastro-
enterologie al Spitalului Sf. Maria, București, în mar-
tie 2016, pentru scădere ponderală (5-6 kg în 7 luni), 
4-5 scaune diareice cu sânge roșu și mucus și dureri la 
nivelul fosei iliace drepte și la nivel hipogastric. 

Examenul clinic la internare a evidențiat un 
pacient cu stare generală bună, normoponderal (IMC 
18,8 kg/m²), cu discretă paloare cutaneo-mucosă, 
echilibrat cardio-pulmonar, cu abdomen suplu, mobil 
cu respirația, sensibil la palpare în fl ancul și fosa ili-
acă dreaptă. 

La internare testele paraclinice au demonstrat 
prezența de minimă anemie normocromă, normocitară 
(Hb= 12,1 g/dl, Hct: 38%), sindrom infl amator (leu-
cocitoză 10340 /mm³, trombocitoză reactivă 517000/
mm³, Fbg= 690mg/dl, CRP:56 mg/dl), colestază și ci-

toliză hepatică( ALT x 3ULN, AST x 1,2 ULN, GGT 
x4 ULN, bilirubină normală), hipo-albuminemie (3,2 
g/dl), markeri virali pentru infecțiile cu virus B, C, 
HIV negativi, cu prezența anticorpilor anti HBs, pa-
cientul fi ind vaccinat, intra-dermo-reacţia la PPD 
negativă, din punct de vedere imunologic ASCA IgA 
pozitiv și pANCA negativă, markerul tumoral ACE 
(Antigen Carcino-Embrionar) a fost de asemenea ne-
gativ și probele infecțioase din materiile fecale au fost 
pozitive pentru Giardia și Candida albicans. 

Ultrasonografi a abdominală – fără 
particularități deosebite

Luând în considerare simptomatologia și mo-
difi cările paraclinice, în ciuda probelor parazitologice 
pozitive, s-a considerat că acestea nu pot fi  singurele 
responsabile de sindromul infl amator important și s-a 
decis realizarea explorărilor endoscopice. Evaluarea 
tractului digestiv superior descrie prezența ulcerații-
lor profunde la nivelul bulbului duodenal „în piatră 
de pavaj“ și ulcerații superfi ciale, aftoide, la nivelul 
duodenului distal. La examenul colonoscopic s-au ob-
servat de asemenea leziuni susceptibile de boală infl a-
matorie instestinală, precum orifi ciu fi stulos perianal, 
ulcerații de la nivelul canalului anal până la nivelul 
cecului, superfi ciale și profunde, serpinginoase, valvă 
tracționată, ulcerații la nivelul ileonului terminal și 
stenoză infl amatorie la 3-4 cm de la valva ileo-cecală, 
ce nu a putut fi  depașită cu colonoscopul diagnostic, 
cu diametru de 12mm. Modifi cările observate au im-
pus prelevarea de multiple biopsii de la nivelul zone-
lor afectate, a căror examinare histopatologică a fost 
sugestivă pentru Boala Crohn : mucoasă cu ulceraţii 
profunde, ţesut de granulaţie, infi ltrat infl amator po-
limorf (limfocite, plasmocite, dar şi neutrofi le), arii de 
necroză și distorsiunea criptelor, dar fără a se identi-
fi ca granuloame sau modifi cări tumorale în fragmen-
tele examinate.

Avand în vedere citoliza și colestaza hepatică, 
diagnosticul clinic confi rmat și histologic, dar cu 
probe hepatice alterate, s-a luat în considerare posibi-
litatea unei afectări extraintestinale hepatice și s-a de-
cis realizarea unei examinări colangio RMN de abdo-
men și RMN pelvis, dar aceasta a infi rmat leziuni ale 
căilor biliare și a evidențiat doar modifi cări infl amato-
rii a ultimei anse ileale și a cecului, adenopatii periile-
ocecale de maxim 11 mm, mică fi stulă oarbă peri-anal 
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stângă, leziuni de continuitate la ora 18-19 cu 2 fi stule 
antero-posterioare, fără orifi ciu cutanat clar.

Coroborând datele clinico-biologice s-a confi r-
mat diagnosticul de Boală Crohn cu afectare a tractu-
lui digestiv superior, ileonului terminal și colonului, 
cu fenotip penetrant (fi stula perianală, stenoză ileală), 
cu activitate moderată.

Având în vedere severitatea afecțiunii s-a decis 
inițierea corticoterapiei cu Prednison 1mg/kgc – pen-
tru 14 zile, cu scăderea ulterioară progresivă a cor-
ticoterapiei, Azatioprină (2,5 mg / kgc), Inhibitor de 
pompă de protroni, suplimente cu Fe, antibioterapie 
(Metronidazol 250 mg x3/zi și Ciprofl oxacin 500 mg 
x2/zi), și antifungic (Difl ucan 100 mg / zi, 7 zile) și 
terapie nutrițională cu Modulden IBD.

Evoluția a fost favorabilă, cu remisia sindro-
mului coprologic, a sindromului infl amator și norma-
lizarea funcției hepatice, dar cu reapariția sindromului 
coprologic la scăderea dozelor de corticosteroizi, în 
ciuda terapiei de întreținere cu Azatioprină. Astfel, 
pacientul revine la aproximativ 12 săptamâni de la 
momentul diagnosticului cu sindromului coprologic, 
4-5 scaune moi cu sânge și dureri abdominale difuze 
și paraclinic cu sindrom infl amator important (Fbg = 
658 mg / dl, CRP = 28,8 mg / dl; PLT= 435 000/mm³). 
Având în vedere că România este o țară cu o incidență 
ridicată și care ocupă locul 6 în Europa din punct de 
vedere al mortalității prin tuberculoză [7] , și eventu-
ala necesitate de escaladare a terapiei, s-a realizat din 
nou testarea pentru decelarea unui posibil TBC (Qu-
antiferon) dar care și de această dată a fost negativ.

S-a repetat examenul colonoscopic: rect și ca-
nal anal cu ulcerații, edem și posibil traiect fi stulos, 
ulcerații aftoide rare pe sigmoid, transvers, ascendent 
și cec cu cicatrici, ileon terminal cu leziuni infl amato-
rii circumferențiale severe .

Din cauza prezenței sindromului coprologic, a 
leziunilor observate colonoscopic și a sindromului in-
fl amator, în ciuda tratamentului cu imunomodulator, 
se decide administrarea de tratament biologic cu anti-
corpi monoclonali umani recombinați (Adalimumab), 
cu doza de inducere de 160 mg – 80 mg și ulterior 
întreținere cu 40 mg la fi ecare 2 săptămâni. 

Evoluția a fost cu minim sindrom infl amator 
(Fbg 443 mg/dl, CRP 5,16), și remiterea simptoma-
tologiei clinice. La 7 luni de la inițierea terapiei cu 
anticorpi monoclonali pacientul se prezintă cu câștig 
ponderal, acuzând dureri abdominale intermitente, 

fără sindrom coprologic dar cu apariția unor leziuni 
cutanate eritemato-scuamoase la nivelul palmelor, tăl-
pilor și alopecie, asemănătoare psoriazisului. Biologic 
cu reapariția sindromului infl amator ( CRP = 27 mg / 
l, fără citoliza hepatică, iar colonoscopic cu eroziuni 
și ulcerații ale canalului anal, cicatrici la nivelul colo-
nului ascendent, valva ileo-cecala stenozată cu ulce-
rații, fără a se putea intuba ileonul terminal, de unde 
s-a prelevat biopsie.

Astfel se decide că afecțiunea este sub control 
insufi cient terapeutic și se decide optimizarea terapiei 
biologice cu scăderea intervalului între administrări la 
40 mg s.c. în fi ecare săptămână (plus azatioprină), și 
tratamentul leziuniilor cutanate cu steroizi topici. 

Evoluția ulterioară a fost cu remisia completă 
a simptomatologiei digestive și a leziuniilor cutanate 
la 12 săptămâni de tratament și menținerea ulterioară 
a remisiunii clinico-biologice și endoscopice până în 
prezent (pentru o perioada de 12 luni). 

Particularitatea cazului 

Boala Crohn este o boala infl amatorie în care 
simptomatologia nu se corelează frecvent cu datele 
clinice și endoscopice. Pacientul din cazul de față a 
prezentat simptomatologie moderată ce sugera afec-
tare colonică, și a fost decelat colonoscopic cu leziuni 
severe, stenoze și fi stule. Totodată ghidurile nu reco-
mandă realizarea endoscopiei digestive superioara de 
rutină la pacienții cu boală infl amatorie intestinală, 
care nu prezintă simptomatologie cu apartenență di-
gestivă superioară [8]. Totuși în acest caz, deși paci-
entul nu prezenta epigastralgii, endoscopic s-au ob-
servat numeroase ulcere profunde la nivel duodenal, 
fără a se evidenția particularități notabile din punct 
de vedere imagistic, astfel poate pentru o mai bună 
caracterizare a extinsiei leziunilor ar fi  utilă la dia-
gnostic includerea acestei manevre diagnostice. Din 
punct de vedere terapeutic, numeroase studii au de-
scris efi ciența în cazul unei afecțiuni severe sau mo-
derate, în ameliorarea simptomatologiei unui episod 
acut a corticoterapiei orale sau intravenoase. Cu toate 
acestea, chiar și utilizarea pe termen scurt poate fi  în-
soțită de evenimente adverse importante, osteopenie, 
insomnie, hipertensiune arterială, creșterea glicemiei, 
glaucom cu unghi îngust, acnee, creșterea în greutate, 
hipoadrenalism și alte consecințe importante. Dozele 
echivalente de prednison adecvate utilizate pentru 
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tratamentul pacienților cu boala Crohn activă sunt la 
doze cuprinse între 40 și 60 mg pe zi [9,10], deși, se 
pot adminstra și doze de 1 mg / kg greutate corporală 
pe zi de prednisolon. Aceste doze sunt în mod obișnuit 
menținute timp de 1-2 săptămâni ulterior cu reducerea 
treptată. În ciuda efi cacității lor în reducerea semnelor 
și simptomelor de boala Crohn activă, aproape 1 din 5 
pacienți este refractar la steroid, și o treime suplimen-
tară va deveni dependentă de steroizi. Aceste limitări 
pot fi  rezultatul efi cacității reduse asupra vindecării 
mucosale, chiar și în cazul unei remisiuni clinice. La 
pacienții cu BC moderată până la severă, care rămân 
simptomatici, în ciuda tratamentului cu corticoste-
roizi, sau pentru a reduce necesarul de corticoterapie 
pot fi  utilizați analogii de tiopurină (6-mercaptopurină 
și azatioprină), pentru a reduce necesarul de cortico-
teropie la pacienții cu boli infl amatorii, dar au o efi -
ciență limitată pentru inducerea remisiunii pe termen 
scurt în boala activă, simptomatică, datorită perioadei 
necesare pana la ajungerea potențialul terapeutic ma-
ximal, care este între 8 și 12 săptămâni, de la ințiere. 
Totuși există studii care evidențiază benefi cii în cazul 
episoadelor de acutizare la administrarea de Azati-
oprina la doze maxime. Acești agenți pot fi  utilizați 
ca terapie adjuvantă pentru reducerea imunogenității 
înaintea inițierii terapiei biologice [11,12]. Astfel, în 
acest caz inițierea terapiei s-a făcut cu corticoterapie 
și azatioprină în doza maximală, dar pacientul s-a 
dovedit a fi  corticodependent, astfel că în momentul 
reducerii a prezentat reapariția simptomatologiei ne-
cesitând administrarea terapiei biologice prin care s-a 
redus simptomatologia o perioadă, ulterior apărând o 
ușoară simptomatologie clinică, cu leziuni active co-
lonoscopic, dar și cu niște leziuni cutanate psoriazis 
like. Psoriazisul este o afecțiune care se poate asocia 
frecvent cu bolile infl amatorii intestinale [13], dar tot 
odată leziuniile psoriazis-like pot fi  induse și de tera-
pia anti TNF în mod paradoxal, la aproximativ 5 % 
din pacienții cu terapie biologică, mai frecvent în ca-
drul terapiei cu infl iximab [14,15], uneori necesitând 
schimbarea agentului anti TNF sau doar tratament to-
pic. În cazul de față s-a optat pentru creșterea dozei de 
anti TNF inițial, având în vedere și controlul incom-
plet al afecțiunii intestinale, considerandu-se mai mult 
că leziuniile sunt asociate mai mult bolii Crohn decât 
terapiei biologice, și tratament topic local pentru le-
ziunile cutanate, cu evoluție favorabilă. Astfel leziu-
nile psoriazice în timpul unui tratament cu anti-TNF 

a unei boli infl amatorii, nu necesită neaparat schim-
barea acestuia sau oprirea, dar sunt necesare studii în 
vederea stabilirii unei conduite terapeutice.
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Rezumat

Caria dentară este o afecțiune foarte frecvent 
întâlnită la populația actuală. Complicațiile ei au im-
pact major asupra vieții individului, deci prevenția și 
tratamentul acesteia în faze incipiente sunt prioritare 
în medicina dentară contemporană.

Primul strat dentar afectat de carie este smal-
țul dentar. Acesta se demineralizează (evidențiat prin 
pete cretoase) datorită atacului acid al triadei: terenul 
favorabil, fl ora microbiană și alimentația, ca mai apoi 
să apară cavitățile carioase.

Diagnosticarea cariei incipiente în smalț, prin 
diferite metode, creează premiza tratamentului pre-
coce a acesteia. De aceea este foarte important con-
sultul periodic și colaborarea dintre pacient și medicul 
stomatolog.

În concluzie, cariile incipiente din smalțul din-
ților pot fi  remineralizate natural, prin îndrumarea 
atentă a pacientului de către medic, sau pot fi  tratate 
neinvaziv sau minim invaziv în cabinetul stomatolo-
gic, aratând fața prietenoasă a noilor tendințe în me-
dicina dentară.

Cuvinte cheie: carie dentară incipientă, con-
diții de apariție, stopare în evoluție

CARIA DENTARĂ INCIPIENTĂ. 
CONDIȚII DE APARIȚIE ȘI STOPARE ÎN EVOLUȚIE
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Early dental caries. Developing conditions and methods 
for stopping its evolution

Abstract

Dental caries are a very common condition in 
the current population. Its complications have a ma-
jor impact on the individual’s life, so prevention and 
treatment of caries in early stages is a priority in con-
temporary dental medicine.

The fi rst dental layer affected by caries is dental 
enamel. It demineralizes (revealed by creamy stains) 
due to the acid attack of the triad: favorable soil, mi-
crobial fl ora and food, and then the carious cavities 
appear.

The diagnosis by various methods of incipient 
caries creates the premise of its early treatment. That 
is why regular consultation and collaboration between 
the patient and the dentist is very important.

In conclusion, early tooth enamel cavities can 
be naturally remineralized by careful patient guidance 
by the doctor, or can be treated non-invasively or mi-
nimally invasively in the dental offi ce, showing the 
friendly face of new dental trends.

Keywords: early dental caries, developing 
conditions, stopping its evolution
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INTRODUCERE

Aparatul dento-maxilar este o structură foarte 
importantă a organismului uman, de el depinzând 
multe aspect ale vietii unui individ. Funcțiile sale sunt 
vitale pentru funcționarea întregului organism și pen-
tru viața socială a individului.

Îmbolnavirea aparatului dento-maxilar are un 
impact negativ asupra tuturor aspectelor vieții indivi-
zilor: biologic, psihic și social. De aceea, prevenirea 
apariției afecțiunilor acestuia este considerată priori-
tară de catre Organizația Mondială a Sănătății,care a 
elaborat ghiduri de profi laxie efi ciente pentru orienta-
rea practicienilor în această direcție.

Cea mai frecventă afecțiune a aparatului den-
to-maxilar este caria dentară. În funcție de gravitatea 
acesteia efectele sunt mai mult sau mai putin vizibile. 
Cariile incipiente nu sunt observate și nici simțite 
de pacient. Ele sunt depistate doar de medicul den-
tist. Cu cât sunt observate și tratate mai precoce, cu 
atât distrucțiile țesuturilor dentare sunt mai limitate 
și tratamentul mai conservator. Cercetările actuale se 
îndreaptă și ele spre elaborarea unor materiale cores-
punzătoare şi tehnici adecvate conservării ţesuturilor 
dentare, numite tehnici minim invazive.

I.1.CARIA DENTARĂ 

De-a lungul timpului au fost formulate multe 
defi niții ale cariei dentare, în concordanță cu cunoș-
tintele științifi ce ale vremurilor respective. Defi nițiile 
cele mai moderne descriu caria dentară ca “un proces 
patologic localizat, de origine externă, apărut după 
erupţia dentară. Se însoţeşte de un ramolisment al ţe-
suturilor dure şi evoluează spre formarea unei cavi-
tăţi“ [1].

Fejetskov [2] caracterizează caria ca fi ind „o 
boală infecţioasă multifactorială, transmisibilă şi cro-
nică, caracterizată de distrugerea ţesuturilor dentare 
sub efectul acizilor produşi prin fermentaţia bacteri-
ană a glucidelor alimentare“.

Kaqueller şi Le May defi nesc caria dentară ca „o 
boală bacteriană multifactorială cronică, în cursul că-
reia interacţiunile dieto-bacteriene antrenează distruc-
ţia localizată şi progresivă a ţesuturilor mineralizate 
dentare printr-un proces de demineralizare cauzat de 
acizii organici rezultaţi din fermentaţia glucidelor ali-
mentare de către microorganismele păcii dentare“ [3].

Defi niţia care unifi că postulatele de până în pre-
zent asupra cariei dentare este :“Caria dentară este un 
proces de demineralizare a ţesuturilor dure dentare în-
tr-un mediu acid, rezultat din acţiunea bacteriilor plă-
cii dentare asupra substratului glucidic alimentar“ [4].

Din cele defi nite mai sus tragem concluzia că 
termenul de carie dentară nu semnifi că doar leziunea 
țesuturilor dure dentare, ci şi întregul proces care duce 
la formarea acesteia, şi care necesită prezenţa a trei 
elemente esenţiale: bacterii, suprafaţă dentară şi za-
haruri fermentabile [5] infl uențate în mod direct de 
factorul timp [6].

În realitate, caria dentară este un dezechilibru 
între procesele de demineralizare-remineralizare, în 
favoarea primului, fi ind una din cele mai frecvente 
afecţiuni ale speciei umane [7].

Evoluţia în timp a cariei este spre pierderi de 
ţesut dur concretizate prin cavități ce duc la pierderea 
contactelor dentare, interferenţe ocluzale, disfuncţii 
neuro-musculare şi ale articulației temporo-mandibu-
lare [8], de aceea tratamentul său trebuie să fi e insti-
tuit cât mai precoce. 

Caria dentară este, deci, un proces distructiv 
cronic ce evoluează fără fenomene infl amatorii tipice, 
producând necroza ţesuturilor dentare, infecţia pulpei 
şi a parodonţiului apical, cu repercusiuni posibile ge-
nerale [9, 10].

I.2. ETIOPATOGENIA CARIEI 
DENTARE

Studii clinice i experimentale arată ca un fe-
nomen atât de complex cum este caria dentară are 
factori cauzali multipli si care obligatoriu trebuie să 
acţioneze simultan si un anumit timp pentru declan-
şarea procesului. După Keyes aceştia ar fi : terenul fa-
vorabil, fl ora microbiană şi alimentaţia (triada Keyes) 
[3,5] , Newbrun [6] . 

Elementele triadei lui Keyes au fost analizate şi 
explicate în detaliu de către dl. Prof. Univ. Dr. Iliescu A. 
şi dl Prof. Univ. Dr. Gafar M. după cum urmează [10]:

I.2.1. Terenul favorabil

Smalţul dentar – calitatea este condiţionată de 
structura sa. Structura smalțului este determinată de 
infl uenţele exercitate asupra dintelui în perioada sa de 
dezvoltare, dar mai apoi şi de dinte adult. Alterarea 
calității matricei organice și anorganice (distrofi i den-
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tare: displazii și hipoplazii ) a smalțului poate fi  infl u-
enţată de tulburări metabolice produse de alimentaţia 
neraţională (carențe ale vitaminelor A, C, D, carența 
de calciu și fosfor, raportul calciu/fosfor, carențe ale 
oligoelementelor fl uor, bor, vanadiu, molibden, man-
gan, stronţiu, litiu, cupru); dietele cariogene bogate în 
zaharuri şi sărace în proteine şi acizi graşi esenţiali; 
bolile infecto-contagioase (ex:rujeola – dacă apare în-
tre săptămânile 6-9 de sarcină ) la făt si la copilul mic 
(ex: sifi lisul congenital), discrinii (insufi cienţa para-
tiroidiană, insufi cienţa tiroidiană şi hipertiroidismul, 
nanismul hipofi zar; hormonii sexuali.

Lichidul bucal prin calitatatea lui infl uențează 
acțiunea factorilor cariogeni asupra dinților.

Proprietăţile fi zice ale salivei implicate în pro-
tecția smalțului sunt:

– volumul zilnic al salivei (normal 0,5-1,5 l): 
secreţia de salivă contribuie la actul de autocurăţire 
al suprafeţelor dentare și la diluarea unor substanţe 
introduse în cavitatea bucală;

– vâscozitatea salivei: o salivă puțin vâscoasă 
scade aderența alimentelor pe suprafața dentară.

Proprietăţile chimice reprezentate de conținutul 
de substanțe anorganice și organice infl uențează efec-
tele cariogene ale alimentelor.

Materialele anorganice:
– calciul ionizat are funcţia cea mai importantă 

deoarece intervine în stabilirea echilibrului dintre fo-
sfaţii de calciu din structura ţesuturilor dentare şi cei 
din lichidul bucal şi placa bacteriană.

– fosfaţii salivari pot fi  combinaţi cu calciul şi 
proteinele, sau se pot găsi sub formă de pirofosfaţi 
(care previn formarea tartrului).

– fl uorul salivar blochează/fi xează ionii biva-
lenţi de calciu şi magneziu, iar prin formarea fl uorurii 
de magneziu este inhibată enolaza microbiană. . 

Materialul organic:
– proteinele salivare – staterina (inhibă precipi-

tarea spontană a sărurilor de calciu din salivă), protei-
nele bogate în prolină (inhibă precipitarea şi creşterea 
cristalelor de fosfaţi de calciu), 

– glucidele salivare pot fi  libere, sau legate de 
proteine, sau polimeri ai glucozei sau fructozei; mu-
cinele salivare sunt glicoproteine cu greutate molecu-
lară mare.

– lipidele salivare sunt: lipide neutre, glico-li-
pide şi fosfolipide.

Activitatea enzimatică – cea mai importantă – 
alfa-amilaza cu rol în digestia hidrocarbonatelor şi în 
clearance-ul bucal al amidonului (dar care degradând 
amidonul în maltotrioză, maltoză şi dextrine îi poten-
ţează acestuia efectul cariogen). Alte enzime salivare 
sunt: fosfataza acidă, esteraze nespecifi ce, colineste-
raza, aldolaza, peroxidaza, kalicreina, etc.

Sistemele tampon salivare au rolul de a men-
ţine un echilibru al pH-ului bucal şi sunt reprezentate 
de: sistemul acid carbonic / bicarbonat (cel mai puter-
nic sistem tampon salivar), sistemul fosfat anorganic, 
sistemul macromolecular proteinic. Capacitatea de 
tamponare a lichidului bucal este dependentă de: va-
riaţiile pH-ului atins, reologia bucală, ritmul secreţiei 
salivare, valoarea iniţială a pH-ului bucal, graviditate, 
consum de contraceptive orale, etc.

Remineralizarea smalţului cariat – saliva 
umană are un potenţial deosebit de remineralizare a 
smalţului cariat (potenţial constant la acelaşi individ, 
dar diferit de a un individ la altul) prin precipitarea 
ionilor de calciu şi fosfat din lichidul bucal sub forma 
unor fosfaţi de calciu insolubili care se încorporează 
în smalţ reparând defectele incipiente apărute prin de-
mineralizări superfi ciale. 

Proprietăţi antimicrobiene – saliva conţine o 
serie de factori antimicrobieni capabili să modeleze 
colonizarea cavităţii bucale: lizozimul (împiedică 
aderenţa bacteriilor la hidroxiapatită şi provoacă liza 
lor), lactoferina, peroxidazele salivare, aglutininele 
salivare, leucotaxina salivară, opsoninele salivare. 

Rolul cariopreventiv al lichidului bucal – este 
determinat de toate proprietățile amintite mai sus, 
care actionează prin scurtarea timpului de clearance 
al alimentelor fermentabile şi al microorganismelor 
odontopatogene, diluarea acizilor organici din placa 
bacteriană, tamponarea acidităţii bucale, inhibarea 
metabolismului bacterian, inhibarea adeziunii bacte-
riene, remineralizarea cariior incipiente, etc.

I.2.2. Substratul alimentar fermentabil

Alimentaţia și obiceiurile alimentare ale omu-
lui contemporan reprezintă o cauză semnifi cativă a 
apariţiei şi dezvoltării cariei dentare.

1. Hidrocarbonatele – relaţia dintre hidrocar-
bonatele alimentare fermentabile şi caria dentară este 
dovedită de nenumărate studii clinice, care au demon-
strat şi faptul că, cariogenicitatea alimentelor depinde 
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mai degrabă de durata şi frecvenţa expunerii la zaha-
ruri şi mai puţin de tipul de preparat culinar care con-
ţine zaharuri. Potenţialul cariogen al hidrocarbonate-
lor depinde de compoziţia lor (conţinutul de mono-, 
di-, şi polizaharide), cantităţile ingerate, frecvenţa de 
ingerare, staţionarea în cavitatea bucală. Zaharoza se 
pare că deţine potenţialul cariogen maxim, aceasta re-
prezentând substratul esenţial al sintezei polizahari-
delor bacteriene extracelulare insolubile care joacă un 
rol esenţial în ataşarea plăcii bacteriene pe smalţ.

2. Substituenţi ai zahărului – sunt produse 
dulci cu potenţial cariogen mai redus decât al zahă-
rului şi se împart în: sirop de porumb, palatinoză (ob-
ţinută prin inginerie genetică), îndulcitori necalorici 
(zaharina, ciclamatul, aspartamul), îndulcitori calorici 
(sorbitol, xilitol, lycasin).

3. Clearacence-ul salivar al hidrocarbonate-
lor – prelungirea timpului de clearance (factor cario-
gen favorizant) este direct proporțional cu scăderea 
ritmului secreţiei salivare, vâscozitatea crescută a se-
creţiei salivare, factori retentivi locali.

4. Scăderea pH-ului bucal: prin degradarea 
enzimatică a hidrocarbonatelor ingerate acesta scade 
brusc la valori de 5,2 sau chiar mai mici la interfaţa 
placă-smalţ, iar perioada de timp cât rămâne sub 6 
este considerată perioadă de agresiune, creand condi-
ţii propice demineralizării.

5. Grupe de populaţie la care alimentaţia 
creşte riscul de apariţie al cariei – aceste grupe sunt 
reprezentate de: categorii profesionale (cofetari, cei 
care lucrează în schimburi), gravide, obezi, depen-
denţa medicamentoasă, bolnavii cronici, bolnavii psi-
hici, imigranţii din ţările subdezvoltate, prin alterarea 
programului meselor sau al compoziţiei lor

6. Rolul carioprotector al alimentelor – unele 
alimente pot modela efectul cariogen al hidrocarbona-
telor, reducând riscul de carie, este vorba despre: fo-
sfaţi (din făina cerealelor nerafi nate), grăsimi, brânze-
turi, lapte, oligoelemente, diverse produse alimentare 
(cacao, glicirizină – din lemnul dulce).

I.2.3. Microfl ora odontopatogenă

1. Placa bacteriană este un agregat de micro-
organisme unite între ele şi de suprafaţa dintelui şi a 
altor structuri din cavitatea bucală prin intermediul 
unei matrici organice, constituind un sistem ecologic 
microbian viguros, cu o activitate metabolică intensă. 

Caracteristicile plăcii bacteriene cu importanţă în ca-
riogeneză sunt:

• Aspectul clinic – placa supragingivală iniţială 
poate fi  detectată numai prin impregnare cu pigmenţi 
sau soluţii revelatoare, dar pe măsura dezvoltării ei 
devine o masă globulară vizibilă de culoare alb-găl-
bui. Rata ei de formare şi localizarea variază de la 
individ la individ şi poate fi  infl uenţată de regimul 
alimentar, vârstă, salivă, igienă bucală, afecţiuni ge-
nerale, aliniamentul dinţilor.

• Compoziţia plăcii bacteriene – este un eco-
sistem bacterian format din bacterii gram pozitive şi 
negative, bacili, spirochete, spirili, bacterii fi lamen-
tose, etc în continuă proliferare, dar mai conţine şi 
leucocite, macrofage, celule epiteliale descuamate, 
toate cuprinse într-o matrice organică. Streptococcus 
mutans însă este incriminat în fenomenul de aderare 
a plăcii datorită polizaharizilor extraceluari excretați .

• Formare şi biochimie
– primul strat format este numit peliculă și este 

lipsit de bacterii. Acesta se colonizează și va fi  parte 
integrantă a plăcii bacteriene;

– formarea plăcii implică două procese esen-
ţiale: aderarea bacteriilor din salivă la peliculă şi în-
mulţirea bacteriilor odată ataşate, în ambele procese 
determinantul ecologic fi ind fenomenul de aderenţă 
microbiană;

– aderenţa microbiană presupune mecanisme 
fi zico-chimice specifi ce, şi este infl uenţată de salivă 
şi interacţiunea dintre suprafaţa celulei bacteriene şi 
suprafaţa care va fi  colonizată;

– capacitatea patogenică a plăcii bacteriene este 
determinată de concentrarea unui număr imens de 
bacterii acidogene pe o suprafaţă foarte mică, imper-
meabilitatea plăcii la factorii de alcalinitate ai lichidu-
lui bucal şi la acţiunea antimicrobiană a acestuia.

2. Imunologia cariei dentare. Acidogeneza în 
placa dentară este o condiţie absolută în producerea 
cariei dentare, dar stabilirea pe criterii microbiologice 
a stării de activitate a cariei trebuie să ia în conside-
rare ecologia microfl orei locale în totalitate. În ceea 
ce priveşte debutul cariei în smalţ prezenţa cea mai 
frecventă este a Strepococcului mutans identifi cat ca 
agent determinant.

• Factorii de virulenţă ai Streptococcus mutans 
cu valoare antigenică – tropismul acestui agent faţă de 
suprafeţele dentare depinde de adezinele de suprafaţă 
celulară şi de enzimele extracelulare, care intervin pe 
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rând în faze diferite ale aderării la smalţ: proteina an-
tigen I/II care mediază aderarea independentă de za-
haruri, glucoziltransferazele mediază aderenţa depen-
dentă de zaharoză, proteinele neenzimatice asociate 
celular cu legarea dextranului promovează coloniza-
rea permiţând bacteriilor să adere la dextrani.

• Sistemul imun oral – cavitatea bucală se afl ă 
sub protecţia factorilor nespecifi ci (lizozimul, siste-
mul lactoperoxidazei, lactoferina, compuşi salivari ce 
acţionează ca aglutinine) şi specifi ci imuni (sistemul 
imun mucosal comun, imunglobulina salivară majoră 
IgA secretorie, IgG şi Ig M prin transsudare în şanţul 
gingival) care au rolul de a limita colonizarea bacte-
riană şi de prevenire a penetrării noxelor în ţesuturile 
din profunzime.

• Mecanismele de protecţie împotriva Strepto-
coccilor mutans mediate de anticorpi – prin funcţii ale 
IgA secretorii (care includ inhibiţia aderenţei bacte-
riene independentă de zaharoză, inhibiţia acumulării 
microbiene dependentă de zaharoză), mecanisme de-
pendente de anticorpii circulanţi (neutralizarea de că-
tre IgG a invaziei S. mutans în canaliculele dentinare) 
şi neutralizarea toxinelor şi a factorilor de virulenţă.

Numărul mare de teorii etiopatogenice care în-
cearcă să explice cariogeneza, dar dintre care nici una 
nu a fost acceptată în unanimitate de către comunita-
tea ştiinţifi că de specialitate, este un indicator direct al 
compexităţii evenimentelor care au loc în procesul de 
cariogeneză.

În aceste condiţii cea mai bună conduită este 
prevenţia cariei, sau depistarea şi tratarea cât mai pre-
coce a acesteia.

I.3.  CLASIFICAREA CARIEI 
DENTARE

Există în prezent numeroase clasifi cări ale ca-
riei dentare, fi ecare dintre acestea servind unui anumit 
scop bine determinat, în special al fi nalităţii terape-
utice. Prezentăm în continuare clasifi cările relevante 
pentru titlul acestui articol. 

1. Clasifi carea după evoluţia leziunilor:
• Caria cu evoluţie rapidă
• Caria cu evoluţie lentă (cronică sau uscată)
• Caria oprită în evoluţie (staţionară)
• Caria rampantă şi caria circulară

2. Clasifi carea după profunzimea afectării :
• Caria incipientă sau pata cretoasă
• Caria superfi cială
• Caria medie
• Caria profundă 
• Caria penetrantă

3. Clasifi carea după ţesuturile dentare alterate :
• Caria smalţului
• Caria dentinei
• Caria cementului .

4. Clasifi carea după localizare :
• Cariile din şanţuri şi gropiţe

Figura 1. Sistemul internațional de clasifi care și management al cariei dentare [11] ICDAS 
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• Cariile suprafeţelor aproximale
• Caria cervicală
• Carie radiculară
• Caria recidivă
• Caria secundară marginală

5. Clasifi carea ICDAS (International Caries 
Detection and Assessment System), care este bazată 
pe aspectul vizual şi nivelul de gravitate al leziunilor 
carioase coronare [11] are 6 grade:

• 0 – sănătos
• 1 – prima modifi care în aspectul smalţului 

(vizualizabilă numai după uscare prelungită)
• 2 – modifi cări vizibile net în aspectul 

smalţului
• 3 – discontinuitate localizată a smalţului 

(fără semne vizibile de atingere a dentinei)
• 4 – zone „umbrite“ ale dentinei subjacente 

vizibile prin transparenţa smalţului
• 5 – cavitate distinctă cu dentina expusă
• 6 – cavitate de mare dimensiune cu dentina 

expusă
6. Scala de apreciere radiologică utilizată la ni-

vel internaţional [12] are 6 grade, dar există o slabă 
concordanţă a leziunilor vizibile radiologic cu leziu-
nile histologice.

II.1  LEZIUNEA CARIOASĂ 
INIŢIALĂ 

II.1.1. Histoarhitectura smalţului dentar

Smalţul reprezintă stratul de la suprafaţa coroa-
nei anatomice a dintelui, cu o grosime variabilă, de la 
2,6 mm la nivelul cuspizilor premolarilor până la 0,2 
mm la nivelul coletului [4]. Reprezintă cea mai dură 
structură anatomică a corpului uman, apreciată pe 
scara Mohs a durităţii mineralelor între 5-8. Este con-
stituită dintr-o componentă organică (1-2% din volum, 
0,4% din greutate), apă sub formă liberă şi legată (4%) 
şi componenta minerală (95%), în principal reprezen-
tată de hidroxiapatită, care prin organizare şi structu-
rare conferă smalţului proprietăţile sale mecanice [13].

Unitatea fundamentală a smalţului este prisma 
de smalţ cu un diametru de aproximativ 5 microni, 
constituită din cristale de hidroxiapatită orientate re-
gulat într-o matrice organică comună, oblic faţă de 
suprafaţa dintelui. Sub formă de coloane poliedrice 
prismele sunt orientate în aşa manieră încât să reziste 
presiunilor masticatorii [10]. Între prisme există o 

zonă mai puţin mineralizată numită regiune interpris-
matică. Numărul prismelor de smalţ variază de la un 
dinte la altul.

Smalţului i se mai pot descrie trei regiuni din-
spre profunzime spre suprafaţă: stratul cel mai pro-
fund, aprismatic la joncţiunea amelodentinară, stratul 
mijlociu, cel mai bine reprezentat, cu structurarea 
specifi că cu prisme, şi stratul exterior, aprismatic.

II.1.2. Fenomenele de demineralizare şi 
remineralizare la niveul smalţului

În condiţii de sănătate oro-dentară hidroxiapatita 
din smalţul dentar este în echilibru cu ionii din lichidul 
bucal. Prin fermentaţia hidrocarbonaţilor alimentari 
sub acţiunea microbiocenozei din placa dentară apar 
ioni acizi H*, antrenând o scădere a pH-ului sub nive-
lul critic de 5,5. Hidroxiapatita reacţionează astfel cu 
ionii acizi, echilibrul este rupt, iar structura cristalină a 
smalţului se dizolvă. Acest proces este reversibil dacă 
pH-ul devine neutru sau uşor bazic şi dacă în mediu 
sunt sufi cienţi ioni de calciu, fosfat, precum şi alte oli-
goelemente, cel mai important fi ind fl uorul [8].

Demineralizarea smalţului are drept consecinţe 
mărirea spaţiilor interprismatice; modifi carea orientă-
rii cristalelor de hidroxiapatită, modifi cări la nivelul 
tramei organice, ce duc la creşterea permeabilităţii ţe-
suturilor dentare [7].

Remineralizarea poate să se producă numai în 
zonele în care trama organică nu a fost distrusă. Pro-
cesele chimice care au loc sunt foarte complicate, des-
făşurându-se concomitent: dizolvări şi recristalizări, 
schimburi ionice intense, fi xări preferenţiale de ioni 
în zonele cariate [10]. 

Iniţial atacul acid se produce asupra nucleului 
prismei smalţului, apoi se extinde la pereţi şi ajunge 
în fi nal la teacă, generând spaţii lipsite iniţial de cris-
tale, apoi de prisme, spaţii care confl uează, determină 
prăbuşirea smalţului superfi cial şi apariţia cariei sub 
formă de rugozitate sau cavitate [1].

II.2. DIAGNOSTICUL LEZIUNILOR 
CARIOASE NONCAVITARE

II.2.1. Simptomatologie

Leziunile carioase noncavitare apar în urma le-
zării smalţului dentar care nu conţine vase de sânge 
şi nici terminaţii nervoase. Practic, simptomatologia 
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subiectivă lipsește, deoarece nu există nici sângerări, 
nici durere [2,14]. 

Din punct de vedere al semnelor obiective, as-
pectul macroscopic al leziunii smalţului este de lezi-
une globulară alb-gălbuie, cretoasă, iar pacienţii se pot 
prezenta pentru modifi carea de culoare a dinţilor [4].

Depistarea precoce a leziunilor carioase incipi-
ente, non cavitare, reprezintă scopul unui plan terape-
utic efi cient.

Studiul leziunilor de smalţ se face de obicei 
prin patru metode de examinare (în cazul studiilor cli-
nice): microscopie optică, microradiofotografi e, mi-
croscopie electronică de transmisie şi de baleiaj.

II.2.2. Diagnostic

În practica stomatologică curentă în ultimii ani 
au apărut tehnici diferite, complementare între ele, 
care reuşesc să stabilească diagnosticul cariei în stadi-
ile incipiente noncarioase.

II.2.2.1. Examinare clinică

Din punct de vedere clinic, leziunea smalţului se 
prezintă ca o pată opacă, rugoasă, vizibilă după uscare, 
deosebită de smalţul sănătos care este stălucitor, trans-
lucid. Clinic, vizual, pot fi  decelate două tipuri de pete, 
fapt important deoarece evoluţia lor este diferită [15]:

– pata albă opacă cu evoluţie rapidă
– pata brună cu evoluţie lentă. Coloraţia aces-

teia este de origine externă.
Dacă aceste pete sunt facil de detectat la nivelul 

feţelor vestibulare, palatinale/linguale ale dinţilor, în 
schimb ele sunt difi cil de pus în evidenţă la nivelul 
feţelor proximale [16].

II.2.2.2. Examenul tactil

Completarea examenului clinic vizual cu eva-
luarea tactilă a petelor cu sonda nu este recomandată, 
deoarece suprafața smalțului denaturat este fragilă, 
iar presiunea exercitată asupra sa poate determina 
prăbușirea, fracturarea smalțului și expunerea denti-
nei, transformând o leziune noncavitară într-o leziune 
cavitară [15,16].

Acuratețea examenului clinic nu este prea mare, 
după cum au demonstrat și Tveit și colaboratorii pe un 
studiu efectuat în 1994 [4], mai mult de jumătate din 
leziunile depistate și considerate ușoare la examenul 

clinic fi ind deja leziuni cavitare demonstrate cu alte 
metode diagnostice.

II.2.2.3. Examenul radiologic

Examinarea radiologică retroalveolară și re-
trocoronară poate detecta leziunile carioase, dar au 
limite în detectarea leziunilor noncarioase. În cazul 
radiologiei digitale, sau microradiologiei, leziunile 
sunt mai bine vizibile [17]. Examinarea radiologică 
este o examinare complementară care are indicații și 
contraindicații bine precizate care trebuie respectate. 
Acuratețea examinării radiologice nefi ind extraordi-
nară, în general leziunea trebuie considerată mai pro-
fundă decât se vede radiologic. 

Cele 6 grade ale scalei de apreciere radiologică 
[12] sunt:

– E0 – ţesut sănătos, fără radio-transparenţă
– E1 – radio-transparenţă atingând jumătatea 

externă a smaltului
– E2 – radio-transparenţă ce atinge jumătatea 

interioară a smalţului
– D1 – radio-transparenţă ce ajunge până la tre-

imea externă a dentinei
– D2 – radio-transparenţă ce ajunge până la tre-

imea medie a dentinei
– D3 – radio-transparenţă ce ajunge până la tre-

imea internă a dentinei. 
În cazul leziunilor noncavitare se vor utiliza 

doar primele trei grade.

II.2.2.4. Examinarea prin transiluminare

Examinarea prin transiluminare se bazează pe 
principiul difuziunii luminii prin dinte și pe faptul că 
leziunea carioasă este opacă pentru lumina albă uti-
lizată pentru transiluminare, deci va apărea ca o pată 
neagră la această examinare [16,17].

Transiluminarea prin fi bre optice (Fiber Optic 
Transillumination FOTI) utilizează și amplifi că această 
proprietate a dinților, prin iluminarea lor cu o lumină 
albă de intensitate mare. În prezent acest sistem a fost 
conectat cu un calculator care realizează interpretarea 
digitală a rezultatului, devenind DIFOTI [18].

II.2.2.5.Examinarea laser-fl uorescentă

Este o metodă de diagnosticare a leziunilor ca-
rioase incipiente ale suprafețelor netede. Fluorescența 
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dinților este obținută prin iluminarea lor cu un fasci-
cul de lumină verde albastră sau lumină ultraviolet, 
fi ind apoi înregistrată diferența de fl uorescență între 
țesutul dentar sănătos și leziunea carioasă.

Tehnica nu poate diferenția cariile active de 
cele oprite în evoluție și nu este sufi cient de sensibilă 
pentru diagnosticul cariilor aproximale [4].

II.2.2.6. Quantitative Light 
Fluorescence (QLF) 

QLF utilizează fl uorescența cuplată cu o ca-
meră video intrabucală care emite o lumină de înaltă 
energie în spectru albastru care străbate smalțul trans-
parent și excită fl ouroforii situați la limita dintre smalț 
și dentină. Fluorescența aparută astfel este captată de 
cameră, apoi fi ltrată. Se obțin astfel imagini în roșu 
și verde pe monitor, verdele fi ind caracteristic smal-
țului sănătos [18]. În 2010 Wu și colaboratorii au de-
monstrat că există o raport linear între profunzimea 
demineralizării și diminuarea fl uorescenței. Acest 
sistem este util pentru detectarea leziunilor inițiale 
noncavitare, dar mai puțin ale celor situate pe fețele 
interproximale.

II.2.2.7 Alte metode de diagnostic 
modern 

Detecția cariilor incipiente a fost o provocare 
pentru implementarea unor metode de diagnostic în 
ultimii ani. Este vorba despre [4] :

– metode de identifi care a demineralizării 
sub-superfi ciale (examen clinic, radiologic, și diferite 
procedee de captare a coloranților)

– metode diverse de identifi care a bacteriilor 
plăcii bacteriene

– evaluarea condițiilor de mediu bucal cum ar 
fi  pH-ul, fl uxul salivar, capacitatea tampon salivară.

II.2.2.8. DIAGNOdentTM

Sistemul DIAGNOdentTM demonstrează că o 
lumină roșie induce o fl uorescență sufi cientă a smal-
țului pentru detectarea cariilor. Acest sistem utilizează 
un mic laser ce produce o lumină cu lungimea de undă 
de 655 nm, adică o lumină roșie. Rezultatele nu sunt 
afi șate în imagini ci ca valori numerice între 1 și 99, și 
care exprimă gradul demineralizării.

 Interpretarea rezultatelor sistemului DIA-
GNOdentTM [18] se face conform tabelului urmator:

Scor de fl uorescență  Interpretare clinică
 0-9  Țesut sănătos sau carie la debut
 10-17  Carie a smalțului
 18-99  Carie a dentinei

Toate metodele diagnostice pot genera rezultate 
fals negative sau fals positive [19,20], deși sunt destul 
de specifi c, generând puține rezultate fals pozitive, ele 
încă nu sunt sufi cient de sensibie și generează destul 
de multe rezultate fals negative, de aceea în caz de 
incertitudine este mai bine să fi e combinate.

III.  1. PREMIZELE STOPĂRII ÎN 
EVOLUTIE A CARIILOR INCI-
PIENTE ÎN SMALȚUL DENTAR 

III. 1.1. Controlul plăcii bacteriene

Controlul plăcii bacteriene aparţine strategiilor 
de profi laxie primară şi secundară a cariilor în progra-
mele de sănătate oro-dentară.

După curăţarea dinţilor, placa începe să se for-
meze la cca 1 oră la suprafaţa peliculei câştigate şi re-
alizează o acumulare maximă în aproximativ 30 zile, 
în funcţie de infl uenţa unor factori cum ar fi : alimen-
taţia, igiena orală, dispunerea dinţilor (mai înghesuit 
sau mai lax) [4]. 

Placa bacteriană poate fi  supragingivală (detec-
tabilă la examen) sau subgingivală, iar compoziţia sa 
bacteriană este diferită în funcţie de localizarea ei [4].

După cum am amintit în capitolele anterioare, 
placa dentară este prima fază în producerea cariei 
dentare, deci în profi laxia cariei dentare vor fi  utilizate 
toate mijloacele disponibile pentru stoparea, elimina-
rea sau controlul plăcii bacteriene.

Principalele mijloace de control al plăcii bac-
teriene sunt reprezentate de: alimentaţia cario-protec-
toare, mijloace fi zice şi chimice de îndepărtare a bac-
teriilor plăcii, creşterea rezistenţei ţesuturilor dentare 
dure la atacul carios [21].

Obiectivele controlului plăcii bacteriene sunt:
– prevenirea, reducerea, inhibarea sau îndepăr-

tarea plăcii bacteriene 
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– alterarea compoziţiei microbiocenozei plăcii 
prin exercitarea efectelor mecanice, chimice, biolo-
gice (bacteriostatice sau bactericide);

– reducerea aderenţei plăcii bacteriene;
– inhibarea factorilor de virulenţă a microorga-

nismelor.

Alimentaţia cario-profi lactică

Atunci când se vorbeşte despre profi laxia cariei 
dentare prin alimentaţie, se vorbeşte de fapt despre 
conceptul de alimentaţie cario-protectoare care presu-
pune [21]:

– Evitarea alimentelor care scad pH-ul bucal şi 
favorizează atacul acid asupra smalţului dentar

– Evitarea alimentelor vâscoase sau care aderă 
pentru un timp mai îndelungat de smalţul dentar (ca-
ramele etc)

– Evitarea consumului de dulciuri și sucuri aci-
dulate între mese

– Acordarea unei preferinţe înlocuitorilor de 
zahăr, care spre deosebire de acesta, nu sunt carioge-
nici

– Mestecarea doar 10-20 de minute a gumei de 
mestecat fără zahăr şi a celei care corectează pH-ul 
bucal 

– Mese regulate, cu regim alimentar complet şi 
echilibrat

– Consum de alimente care conţin celuloză şi 
fi bre

– Evitarea alimentelor de tip fast-food
– Aport scăzut de glucide cu masa moleculară 

scăzută
– Limitarea consumului de alcool şi tutun
– Ordinea ingestiei alimentelor – este esenţial 

ca ultimul aliment consumat la o masă să nu conţină 
zahăr. Cel mai bine ar fi  să se consume alimente bo-
gate în calciu (brânză, de exemplu).

Controlul mecanic al plăcii bacteriene

Controlul mecanic al plăcii bacteriene constă în 
periajul danturii, utilizarea mijloacelor auxiliare (aţa 
dentară, scobitorile, etc.), periajul profesional [22].

Scopul periajului dentar este acela de a înde-
părta regulat o cât mai mare parte a plăcii dentare 
bacteriene. Periajul trebuie să îndepărteze resturile 
alimentare şi placa bacteriană de pe toate feţele den-

tare ale tuturor dinţilor, precum şi cât mai mult din 
şanţurile gingivo-dentare. 

A.Periajul manual individual al danturii – prin-
cipii [21]:

– Peria de dinţi nu trebuie să fi e foarte dură, 
trebuie să fi e personală şi înlocuită periodic

– Tehnica de periaj trebuie să fi e o tehnică 
mixtă, care să cureţe dinţii şi să maseze gingia. Cu-
răţarea dinţilor se realizează prin mişcări unidirecţi-
onale pe verticală, dinspre gingie spre dinte, şi circu-
lare pe feţele ocluzale ale dinţilor

– Ritmicitatea periajului – cel puțin de 2 ori pe 
zi sau după fi ecare masă

– Durata periajului trebuie să fi e de cel puţin 
2-3 minute si nu este relevant dacă mișcările de periaj 
nu sunt executate CORECT

– A nu se uita curăţarea limbii
– Se va utiliza pasta de dinţi cu fl uor, recoman-

dată de medicul dentist
B.Periajul individual cu periuţa de dinţi elec-

trică trebuie să respecte aceleaşi principii ca şi peria-
jul manual, inclusiv în ceea ce priveşte durata.

C.Mijloacele auxiliare de igienă orală sunt [22]: 
aţa dentară (fi rul dentar) impregnată cu o pastă bacte-
ricidă, scobitorile, periuţele interdentare, dușul bucal. 
Acestea reprezintă un mijloc suplimentar de curăţare 
a spațiilor interdentare inaccesibile periuței de dinți, 
în condiţii de utilzare corectă. Acestea elimină restu-
rile alimentare fi lamentoase sau aderente dintre dinţi 
și prin utilizarea regulată împiedică formarea tartrului 
dentar în zonele vizate. Periuţa interdentară se utili-
zează cu o mică cantitate de pastă de dinţi obişnuită, 
iar dușul buccal, cu ape de gură.

D. Periajul profesional [21,22]:
Periajul profesional este o metodă de control şi 

îndepărtare a plăcii bacteriene, realizată de către me-
dicul dentist sau asistenta de igiena stomatologica în 
cabinetul medical dentar, prin utilizarea unor mijloace 
tehnice specifi ce urmărind eliminarea completă a plă-
cii bacteriene.

Se realizează cu paste abrazive profesionale 
clasifi cate în funcţie de indicele de abrazivitate şi de 
compoziţe. 

Indicaţii:
– existența plăcii bacteriene dentare;
– aspectul estetic al dinţilor; 
– pregătirea suprafeţelor dentare pentru obtura-

ţie fi zionomică;
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– pregătirea pentru aplicarea unor elemente or-
todontice fi xe.

Contraindicaţii:
– dinţii nu au probleme pigmentare exogene;
– când pigmentările sunt înglobate în tartru;
– existenţa unor suprafeţe radiculare expuse;
– zone de hiperestezie;
– dinţi recent erupţi, deoarece sunt incomplet 

mineralizaţi;
– pacienţi cu afecţiuni infecto-contagiase, sau 

cu tare imunologice ;
– dinţi susceptibili la carii: zone de pete creto-

ase, zone demineralizate, smalţ subţire sau defi citar, 
carii radiculare, carii galopante, xerostomie, suprafeţe 
dentare restaurate.

Controlul chimic al plăcii bacteriene

Se realizează în general concomitent cu contro-
lul mecanic al plăcii, prin utilizarea unor substanţe cu 
efecte bacteriostatic sau bactericid asupra plăcii bac-
teriene, după cum urmează [21,23]:

– pasta de dinţi prin substanţele antiseptice, de-
tergente şi abrazive, precum şi stimulatoare ale remi-
neralizării (fl uoruri, ioni de calciu, fosfaţi) i reducerii 
aderentei placii bacteriene( triclosan)

– fl uorul – marea majoritate a pastelor de dinţi 
(70%) conţin fl uor sub următoarele forme : monofl o-
rfosfat de sodiu, fl orură de sodiu, fl orură de amoniu, 
fl orură fosfatică acidulată, fl orură de staniu

– gel pe bază de clorhexidină şi/sau compuşi 
de fl uor sunt recomandaţi pacienţilor cu receptivitate 
crescută la carii, în vederea utilizării pentru o anumită 
perioadă de timp, sub formă lichidă (pentru clătire) 
sau gel pentru periaj, sau în gouttiere 

– ape de gură cu substanţe bactericide (alco-
ol,clorhexidina, fenoli, uleiuri esenţiale) contribuie la 
eliminarea chimică a plăcii bacteriene şi a resturilor 
alimentare degajate în cursul periajului dentar, reduc 
drastic cantitatea de microorganisme din cavitatea bu-
cală. În funcţie de compoziţia lor sunt destinate utili-
zării zilnice, săptămânale, sau lunare. Înafară de sub-
stanţele bactericide pot conţine sisteme tampon care 
reglează pH-ul bucal, substanţe ce favorizează remi-
neralizarea smalţului. Apa de gură nu poate înlocui 
periajul dentar dar reprezintă un mijloc ajutător pre-
ţios în anumite condiţii care situează pacientul într-o 
categorie cu risc de carie sau parodontopatie (igienă 

orală defi ctară, manualitate redusă, proteze dentare 
fi xe, după intervenţii chirurgicale, pacienţi instituţio-
nalizaţi sau imuno-compromişi).

III.1.2. Posibilităţi de remineralizare a 
smalţului dentar

Concepţia actuală acceptă că o carie dentară se 
poate stopa în evoluție sau vindeca prin terapii de re-
mineralizare, dacă este depistată în stadii incipiente.

Aceste terapii se pot aplica doar cariilor care 
apar în smalţ şi ajung cel mai profund până la nivelul 
joncţiunii smalţ-dentină [24].

Tratamentul de remineralizare aplicat acestor 
leziuni incipiente înclină balanţa riscului spre proce-
sele de vindecare, şi este aplicabilă leziunilor incipi-
ente situate la nivelul suprafeţelor netede, vestibulare 
şi orale [24].

Rezultatele obţinute prin remineralizarea le-
ziunilor incipiente de la nivel cervical demonstrează 
efi cienţa acestora în condiţiile respectării măsurilor 
de igienă a alimentaţiei şi a tehnicilor de igienă orală 
recomandate. Sensibilitatea dentară la palpare şi pe-
riaj, jena masticatorie se reduc treptat, zonele cretoase 
sau rugoase se tranformă în cicatrici remineralizate, 
insensibile, rezistente la atacul acid, cu un aspect uşor 
colorat („brown spot“) [24].

Studiile din ultimii 30 ani au schimbat concep-
ţia privind rolul fl uorului în prevenirea şi reducerea 
cariei dentare, acesta fi ind primordial posteruptiv (to-
pic), de fapt iniţiază remineralizarea şi inhibă demine-
ralizarea smalţului în timpul procesului de apariţie al 
cariei dentare [25,26].

Managementul non-restaurativ al leziunilor ca-
rioase incipente, realizat prin transformarea unei le-
ziuni active într-una inactivă, obţinut prin terapii de 
remineralizare, sau alte terapii minim invazive repre-
zintă unul dintre dezideratele abordării preventive în 
medicina dentară [24].

Remineralizarea „spontană“

Prin măsurile generale de cario-protecţie din 
comportamentul cotidian, în cazul unei diete adecvate 
(hipocariogenă și bogată în săruri de calciu) şi a res-
pectării regulilor de igienă oro-dentară adaptate fi ecă-
rui individ detaliate în capitolele anterioare se poate 
obţine remineralizarea unor leziuni incipiente ale 
smalţului dentar. Din acest motiv parteneriatul dintre 



39

Articole științifi ce 

practicianul medic dentist şi pacient trebuie să fi e unul 
real, fi ecare îndeplinindu-şi partea asumată.

Metode terapeutice de remineralizare a 
leziunilor din smalț

A. Fluorizarea

Fluorul este un element chimic foarte activ, este 
un agent anti-carie foarte efi cient, şi este utilizat pe 
scară largă în prevenirea cariilor.

Ionii de fl uor reacţionează cu cristalele parţial 
dizolvate ale smalţului şi atrag ionii de calciu şi fosfat 
din salivă în smalţul dentar demineralizat, producând 
astfel depunerea de minerale şi reconstrucția crista-
litului din smalţ [27]. Mai mult, prezenţa ionilor de 
fl uor asigură formarea fl uorapatitei (mult mai dură şi 
mai rezistentă la atacul acid) în smalţul dentar în locul 
hidroxiapatitei.

Ionii de calciu, fl uor si fosfat din salivă favori-
zează procesul de remineralizare a smalţului. Saliva 
este vehiculul pentru livrarea la locul remineralizării 
a ionilor necesari de calciu, fosfat şi fl uor. Dovezile 
sugerează că asmilarea fl uorului este dependentă de 
nivelul ionilor de calciu din salivă. Saliva este prin-
cipalul furnizor de ioni de calciu și fosfat în cavitatea 
bucală. Dacă nivelul salivei este scăzut, atunci şi ni-
velul ionilor de calciu şi fosfat este compromis, inhi-
bându-se astfel procesul de remineralizare.

Expunerea periodică a dinţilor la concentraţii 
scăzute de fl our produce mediul optim pentru remi-
neralizarea smalţului. Fluorul se găsește adăugat în 
pastele de dinți, gelurile, spumele de curăţat dantura, 
apele de gură uzuale sau speciale. 

 Un loc benefi c aparte în cadrul acestor proce-
duri îl are fl uorizarea profesională. Asociaţia Ameri-
cană de Medicină Dentară a aprobat în vederea uti-
lizării profesionale compuşi ai fl uorului sub diverse 
forme ( lacuri, geluri, etc.) – fl uorura de staniu, fl uo-
rofosfatul, fl uorura de sodiu.

În cabinetul de medicină dentară fl uorizarea 
topică se realizează cu produse profesionale (geluri, 
spume, lacuri) cu conţinut de fl uor standardizat în 
funcţie de produs, care se aplică pe smalţul dentar un 
anumit timp și la un interval specifi c pentru fi ecare 
pacient în parte în funcţie de riscul carios pe care îl 
prezintă.

Indicaţiile fl uorizării topice sunt:
– pacienţii cu risc carios crescut;

– pacienţii purtători de aparate ortodontice şi 
proteze parţiale;

– dinţi sensibili, carii incipiente, pete cretoase;
– cariile dinţilor temporari şi cariile radiculare;
– pacienţi cu dizabilităţi, cu xerostomie, cu ero-

ziune dentară.
Contraindicaţiile fl uorizării topice sunt:
– copii cu paralizii cerebrale sau alte afecţiuni 

care implică imposibilitatea cooperării cu copilul;
– copii cu carii puţine şi afectare renală;
– copii din zone endemice cu fl uoroză sau din 

zone cu ape intens fl uorurate;
– pacienţi cu leziuni bucale ce pot fi  iritate de 

fl uor (pacienți afl aţi în chimio sau radioterapie, etc) [28].

B. Remineralizarea cu complexul fosfopeptide 
cazeinate – fosfat de calciu amorf (CCP-ACP)

O alternativă la aplicarea fl uorului o reprezintă 
aplicarea de paste cu complexul fosfopeptide cazeinate 
– fosfat de calciu amorf (CCP-ACP), care se poate uti-
liza singur sau în formule combinate cu fl uor [29].

Fosfopeptidele cazeinate (CCP) sunt derivate 
din lapte, reprezintă proteine „lipicioase“ care aderă 
de smalţ şi de placa bacteriană şi stabilizează fosfatul 
amorf de calciu (ACP). CCP acţionează ca un vehicul, 
pentru livrarea ACP, şi menţin un mediu supersaturat cu 
ACP pe sau în apropiere de smalţul dentar. Această for-
mulă încetineşte procesele de demineralizare şi favori-
zează remineralizarea petelor albe ale smalţului [27].

Indicaţiile tratamentului cu CCP-ACP:
– Înainte şi după albirea realizată în cabinet.
– După tratamentul cu ultrasunete, detartrajul 

manual sau netezirea radiculară.
– După curăţarea profesională a dinţilor (P.T.C).
– După aplicarea locală de fl uor.
– Pentru a oferi pacienţilor care suferă de ero-

ziuni, xerostomie sau sindrom Sjögrens o protecţie 
topică.

– În timpul tratamentului orthodontic.
– În cazul pacienţilor cu risc cariogen ridicat.
– În cazul pacienţilor cu nevoi speciale.

Contraindicațiile tratamentului topic cu CCP-
ACP:

– CPP-ACP este derivat din caseină din lapte. 
Nu se va folosi acest material la pacienţii cu alergie 
(demonstrată sau suspecţi de a fi  alergici) la proteinele 
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din lapte şi/sau cu sensibilitate sau alergie la conser-
vanţii benzoici [30].

C. Sigilarea

Sigilarea şanţurilor şi a fosetelor este o pro-
cedură profi lactică al cărei scop principal este de a 
preveni apariţia şi dezvoltarea cariilor dentare. Zona 
ce urmează a fi  sigilată reprezintă practic locul cu cel 
mai mare risc de apariţie a leziunilor dentare de na-
tură cariogenă. Riscul crescut de carie se datorează în 
principal morfologiei specifi ce ale şanţurilor şi fose-
telor ce se găsesc pe suprafeţele ocluzale ale dinţilor 
laterali şi pe feţele orale ale dinţilor frontali. 

 Datorită spaţiului mic ( de nivel microscopic) 
al acestor şanţuri şi fosete, perii periuţelor de dinţi nu 
îndepărtează resturile alimentare şi microorganismele 
pătrunse în aceste situsuri [31].

Produsele de sigilare a smalţului dentar sunt 
utilizate pentru a închide fi surile şi leziunile mici 
ale dinţilor. Când sunt plasate corespunzător ele re-
alizează o barieră fi zică între dinte şi mediul bucal, 
izolând smalţul dentar de atacurile acide. Unele pro-
duse de sigilare conţin şi fl uor pe care îl eliberează 
constant , favorizând remineralizarea smalţului dentar 
limitrof. [27].

Sigilările dentare se recomandă imediat după 
ce dinţii temporari sau/şi cei permanenţi erup. Sunt 
vizaţi astfel copiii cu vârste între 3-4 ani, când vine 
vorba de dinţii de lapte şi copiii cu vârste între 6-12 
ani pentru dinţii defi nitivi. Având în vedere că nu toţi 
dinţii erup în acelaşi timp, sigilarea nu poate avea un 
moment strict stabilit, ci se realizează în funcţie de 
momentul erupției acestora.

Necesită în mod obligatoriu sigilare:
– copiii cu carii multiple la nivelul dinţilor de 

lapte;
– copiii cu nevoi speciale (handicap psihic sau 

orice fel de handicap care împiedică o bună igienă a 
cavităţii orale);

– copiii care consumă cantităţi mari de dulciuri.
Sigilarea se poate realiza şi la persoanele adulte 

însă nu este recomandată. Materialul de sigilat poate 
modifi ca ocluzia (modul în care dinţii articulează unii 
cu alţii, senzaţia muşcăturii). Copiii se pot adapta 
acestei situaţii cu uşurinţă în timp ce în cazul adulţilor 
se poate instala bruxismul [31].

„Durata de viaţă“ a sigilării este cuprinsă între 
2 şi 5 ani, însă sunt necesare consultaţii periodice la 

medicul stomatolog pentru a verifi ca integritatea sigi-
lantului. Dacă această sigilare este îndepărtată, dintele 
este din nou vulnerabil în faţa cariilor [31].

D. Infi ltraţiile cu răşini 

Tendinţa mondială actuală este de a trece de 
la abordarea terapeutică chirurgicală „drill and fi ll“ 
(adică de a folosi freza şi apoi a pune obturația) la o 
abordare terapeutică minim invazivă cu pierdere re-
dusă de ţesut dentar.

Infi ltrarea rășinilor în smalţul dentar a fost 
utilizată ca și metodă de tratare a cariilor incipiente 
(Meyer-Lueckel et al 2008) afl ate fi e interproximal, 
fi e pe suprafețele netede ale dinților. Vâscozitatea scă-
zută a rășinilor infi ltrante (Paris et al 2012) a fost ut-
lizată pentru a astupa porii la nivelul leziunii hipomi-
neralizate care acționează drept cale de difuzie pentru 
acizi ce dizolvă mineralele, sigilând astfel aceste căi 
(Paris et al 2010). 

Infi ltrarea cariilor poate fi  folosită şi pentru a 
camufl a estetic leziunile albe de pe suprafețele ves-
tibulare. Au fost efectuate cercetări ample pe tema 
infi ltrării rășinilor pentru tratamentul cariilor, însă a 
fost explorată și o altă utilizare a tehnicii cea pentru 
tratamentul estetic al petelor albe [32].

Această metodă are anumite avantaje pentru 
medici și pentru pacienți:

– Se stopează evoluţia leziunii carioase.
– Se conservă zonele neafectate ale dintelui.
– Suprafaţa are aspecul smalţului sănătos. 
– Această metodă poate fi  utilizată şi pentru a 

trata „petele albe“ cariogene rezultate după îndeparta-
rea aparatelor dentare.

– Se asigură prelungirea duratei de viaţă a din-
telui.

– Tehnica elimină durerea (fără a utiliza vreun 
anestezic) şi anxietatea pacienţilor faţă de turbină, iar 
frezele devin inutile.

– Este un tratament simplu, uneori în cadrul 
unei singure consultaţii.

– Datorită proprietăţilor micro-invazive, poate 
fi  utilizată cu succes în pedodonţie [33].

În concluzie, cariile incipiente din smalțul din-
ților pot fi  remineralizate natural, prin îndrumarea 
atentă a pacientului de către medic, sau pot fi  tratate 
neinvaziv sau minim invaziv în cabinetul stomatolo-
gic, arătând fața prietenoasă a noilor tendințe în me-
dicina dentară.
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Rezumat

Calculatorul Somatometric a fost conceput și 
realizat din necesitatea practică de a gestiona, cât mai 
rapid și corect, datele somatometrice (înălțime și gre-
utate) ale copiilor din grădinițe și ale elevilor din școli 
și licee. Este un instrument de lucru util, care salvează 
timp necesar consultațiilor profi lactice și curative, 
precum și orelor de educație pentru sănătate.

Calculează și interpretează în timp real rezulta-
tele măsurătorilor somatometrice, în funcție de vârsta 
la data măsurătorii și de sexul copilului. Se poate fo-

losi pentru toți cei cu vârste cuprinse între 2 ani și 20 
de ani,de la grădiniță și până la terminarea cursurilor 
liceale. 

Calculatorul Somatometric este un program în 
Excel 2007 ce cuprinde date statistice reprezentate de 
grafi cele de creștere elaborate de CDC (neschimbate 
de la publicarea lor în 30.05.2000) și formule matema-
tice, necesare calculului IMC, scorului Z, percentilelor 
IMC, percentilelor înalțimii și interpretarea acestora 
(utilă în raportarea statistică trimestrială si anuală).

Cuvinte cheie: calculator somatometric, gra-
fi ce de creștere, preșcolari, elevi

CALCULATORUL SOMATOMETRIC, 
INSTRUMENT DE LUCRU UTIL ÎN CABINETELE 

DE MEDICINĂ ȘCOLARĂ
Dr. Ionescu Elena Teodora, 
Dispensar școlar Constanța 

The Somatometric Calculator, a useful tool in school 
medicine offices

Abstract
The Somatometric Calculator has been concei-

ved and realized from the practical need to manage 
the somatometric (height and weight) data of children 
in kindergartens and pupils in schools and high scho-
ols as quickly and accurately as possible. It is a useful 
tool that saves time and helpful for prophylactic and 
curative consultations, as well as for health education 
classes.

It calculates and interprets in real-time the re-
sults of the somatometric measurements, according to 
the age and the sex of the child at the date of measu-

rement. It can be used for any person between 2 years 
and 20 years of age, from kindergarten to graduation 
of high school.

The Somatometric Calculator is an Excel 2007 
based program, containing CDC growth charts sta-
tistical data, unchanged from the initial release on 
May 30, 2000 and mathematical formulas required 
for BMI calculation, Z score, BMI percentiles, height 
percentiles and their interpretation (useful in quarterly 
and annual statistical reporting ).

Keywords: The Somatometric Calculator, 
growth charts, preschools, pupils
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Motivația lucrării:
Realizarea măsurătorilor somatometrice este 

inclusă în atribuțiile cadrelor medicale școlare [1] și 
presupune:

1. Supravegherea: Este necesară pentru a iden-
tifi ca cantitativ sau procentual numărul de școlari și 
preșcolari care sunt supraponderali, obezi, normopon-
derali și/sau subponderali în funcție de vârstă și sex 
dintr-un anumit teritoriu geografi c. Aceste date sunt 
anonime, identifi că procentul de elevi care sunt ex-
puși riscului de a dezvolta probleme de sănătate legate 
de greutatea sau înălțimea necorespunzătoare vârstei 
și sexului. Ele sunt raportate trimestrial și anual prin 
formularul “Cap. 5 Morbiditatea și activitatea cabine-
tului medical școlar/studențesc“, aprobat prin Legea 
Nr. 95/2006, Ordinul NR.5298/1668/2011 al MEC şi 
MS, respectiv anual în cadrul Examenelor medicale 
de bilanț (aprecierea nivelului de dezvoltare fi zică). 
Datele statistice sunt centralizate ulterior la DSP jude-
țene, respectiv la Institutul Național de Statistică,care 
apreciează starea de sănătate a populației României.

2. Screening: Evaluează statusul greutății și 
înălțimii fi ecarui elev în parte, pentru a-i identifi ca pe 
cei expuși la risc. Presupune informarea fi ecărui pă-
rinte despre indicii somatometrici ai copilului său, lu-
cru care se realizează, fi e în cadrul unei consultații cu 
părintele copilului sau în urma eliberării “Adeverinței 
medicale pentru înscrierea în colectivitate“ (unde, la 
examenul fi zic, trebuie completate greutatea, înălți-
mea și IMC) [2].

În acest moment, în majoritatea cabinetelor 
școlare din țară, înregistrarea datelor somatometrice, 
calculul IMC, determinarea scorului Z și/sau a percen-
tilelor IMC, se fac greoi, calculele pentru fi ecare elev 
în parte fi ind mari consumatoare de timp, iar interpre-
tarea datelor se face folosind încă, în unele cabinete, 
tabelele elaborate de Inspectoratul de Poliţie Sanitară 
şi Medicină Preventivă al Municipiului Bucureşti în 
1992.Toate aceste lucruri m-au determinat să realizez 
Calculatorul Somatometric, chiar dacă rezistența la 
schimbare (folosirea creionului în locul calculatoru-
lui) și lipsa dotării cu calculatoare/laptop-uri a cabi-
netelor medicale școlare reprezintă piedici justifi cate 
în folosirea lui.

Descrierea programului
Pentru realizarea programului a fost necesară 

folosirea de date statistice internaționale, puse la dis-

poziția utilizatorilor pe site-ul Organizației Mondiale 
a Sănătății [3], respectiv site-ul CDC (Centers of Di-
sease Control and Prevention)[4].

Calculatorul Somatometric a fost conceput 
folosind datele necesare realizării unui astfel de pro-
gram,puse la dispoziția utilizatorilor pe site-ul CDC 
[5] (bazele de date în Excel, cele mai importante 
formule matematice folosite în calcularea scorului 
Z, respectiv a percentilelor). Tot acolo este propus 
spre utilizare,în școlile americane un program numit 
“Children’s BMI Group Calculator“ [6], o sursă de in-
spirație privind existența unui astfel de instrument de 
lucru în lume .

Acest program este realizat în Excel 2007 și este 
compus din mai multe worksheet-uri (foi de lucru):

două foi de lucru( worksheet-uri) denu-
mite “Instrucțiuni“ și “Măsurători“; 

trei sheet-uri ascunse utilizatorului, unde 
se regăsesc bazele de date și foaia de calcul.

Este important să nu încercați să schimbați nu-
mele acestor sheet-uri, deoarece formulele de calcul 
nu vor mai funcționa corect și programul va fi  com-
promis.

În foaia de lucru denumită “Instrucțiuni“ regă-
siți descrierea programului și pașii de urmat în folo-
sirea lui.

Foaia de lucru denumită “Măsurători“ este lo-
cul în care veți înregistra toate datele somatometrice, 
urmând ca programul să realizeze calculele pe baza 
unor formule prestabilite. Tabelul de lucru are posi-
bilitatea de a evalua 1000 de copii. Acest calculator 
este recomandat pentru cei cu vârsta între 2 ani și 20 
de ani. În cazul în care vârsta va fi  mai mică de 2 ani 
sau mai mare de 20, va fi  afi șat mesajul “eroare vâr-
stă“. Dacă sexul nu este scris corect, respectiv F, pen-
tru feminin și M, pentru masculin, va fi  afi șat mesajul 
“eroare sex“.

Pentru a întelege mai bine cum funcționează 
programul sunt necesare următoarele lămuriri asupra 
unor termini folosiți.

Greutate, exprimată în kilograme și mă-
surată folosind cântarele de uz medical din dotarea 
cabinetelor medicale școlare.

Înălțime, exprimată în centimetri (pro-
gramul va face transformarea în metri) și măsurată 
folosind taliometrele sau panglica metrică din do-
tarea cabinetelor medicale școlare. 
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IMC reprezintă indicele de masă corpo-
rală, calculat ca raportul dintre greutate(în kilo-
grame) și pătratul înălțimii(în metri).

IMC=G/Î2 sau IMC=G/Î*Î;
Pentru copii, raportarea IMC se face la curbele 

percentile, care exprimă schimbările dinamice ale 
IMC în timpul creșterii [7]. Cu toate că IMC nu poate 
fi  considerat un mijloc exclusiv de diagnostic al obe-
zităţii, deoarece nu refl ectă distribuţia masei grase şi 
nu diferențiază grăsimea de muşchi, oase, organe vi-
tale, raportat la curbele percentile pentru vârstă şi sex, 
rămâne metoda cea mai folosită la copii ca screening 
pentru suprapondere şi pentru depistarea riscului la 
obezitate sau, dimpotrivă, la subpondere [8].

Scorul Z se mai numește și „scorul stan-
dardizat“, deoarece exprimă distanța unei valori 
față de media distribuției din care face parte, în 
unități ale abaterii standard.Astfel un scor Z de 0 
este echivalent cu mediana sau cu valoarea per-
centilei 50, iar unui scor Z de +2,00 îi corespunde 
aproximativ percentila 95, permițând o descriere 
statistică mai detaliată [9].

Pentru a obține scorul Z și percentilele cores-
punzătoare pentru o anumită măsurătoare(X), s-a fo-
losit în program următoarea ecuație matematică[5]:

((X/M)L) – 1
Z = ————————, L≠0

LS

ori

Z = ln(X/M)/S ,L=0

Unde,
X = măsurătoarea somatometrică (greutate, 

înălțime, circumferința craniană,valoarea calculată a 
IMC etc.)

L, M, S=parametri statistici (the median (M), 
the generalized coeffi cient of variation (S), and the 
power in the Box-Cox transformation (L)) corespon-
denți vârstei în luni a copilului. Acești parametri sunt 
organizați în tabele și corespund mijlocului vârstei în 
luni pentru o întreagă lună (adică 1,5 luni reprezintă 
întreaga perioadă între 1,00-1,99 luni, neincluzând 
vârsta de 2 luni) [5,10].

Scorul Z și percentilele corespunzătoare aces-
tuia pot fi  obținute din tabelele cu deviațiile standard, 
dar în acest moment multe programe pe calculator au 
funcții preexistente care transformă scorul Z în per-
centile și vice versa [5].

Formula de transformare a scorului Z în per-
centile din Calculatorul Somatometric este: 

=INT(NORMDIST(Z)^1000)/10.

În worksheet-ul “Măsurători“ puteți să notați: 
denumirea grădiniței, a școlii sau liceului unde efec-
tuați măsurătorile, respectiv anul școlar în curs. Asi-
gurați-vă că, în dreapta jos a ecranului, data este scrisă 
în limba română, adică 18.05.2018 și nu 05/18/2018. 
Dacă data este în varianta engleză, puteți să faceți mo-
difi cări în laptopul/calculatorul dumneavoastră și să o 
schimbați în limba română folosind Start Control 
Panel Region and Language Formats Roma-
nian. Dacă nu doriți să faceți acest lucru, la data mă-
surătorii, respectiv data nașterii din tabelul de lucru, 
veți fi  obligați să introduceți data conform formatului 
englez, astfel încât formula introdusă să poată calcula 
vârsta copilului la data măsurătorii. (imaginea nr.1).

Imaginea nr. 1. Tabelul de lucru
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Datele pe care trebuie să le introduceți sunt: 
clasa/grupa, nr. crt., nume și prenume, sex, data naște-
rii, data măsurătorii, greutatea (în kilograme) și înăl-
țimea (în centimetri). Este important să completați în 

coloana “CLASĂ/GRUPĂ“, deoarece puteți ulterior 
să folosiți fi ltrul atașat coloanei și să selectați pentru 
printare doar clasa sau grupa pe care o doriți. (imagi-
nea nr. 2)

Imaginea nr. 2. Date introduse de u  lizator în tabelul de lucru

Imaginea nr. 3. Calculele realizate de Calculatorul Somatometric

După ce ați introdus toate aceste date, progra-
mul va calcula vârsta la data măsurătorii, IMC, per-

centilele IMC, percentilele înălțimii și va interpreta 
rezultatele. (imaginea nr.3)

Interpretarea rezultatelor
Pentru IMC, copiii sunt încadrați [11] în: 
subponderal foarte mic ( percentile IMC <2) 
subponderal mic (2<= percentile IMC <5) 
normoponderal (5<= percentile IMC <85) 
supraponderal (85<= percentile IMC <95) 
obez (percentile IMC >=95). 
Pentru înălțime, copiii sunt încadrați 

[12,13] în: 
hipostatural II ( percentile Înălțime <3) 

hipostatural I (3<= percentile Înălțime <5) 
normostatural (5<= percentile Înălțime <95)
hiperstatural I (95<= percentile Înălțime <97) 
hiperstatural II (percentile Înălțime >=97) 

După cum ați observat, la interpretarea rezul-
tatelor pe IMC, subponderalii sunt subcatalogați în 
două grupe: subponderal foarte mic și subponderal 
mic, din motive absolut practice, legate de formatul 
raportărilor statistice trimestriale și anuale. Astfel, co-
relația cu raportarile statistice este următoarea:
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Pentru greutate
subponderal foarte mic  greutate foarte 

mică 
subponderal mic  greutate mică 
normoponderal  greutate medie 
supraponderal  greutate mare 
obez  greutate foarte mare 
Pentru înălțime
hipostatural II înălțime foarte mică 

hipostatural I înălțime mică 
normostatural înălțime medie 
hiperstatural I înălțime mare 
hiperstatural II înălțime foarte mare 

După ce terminați de analizat toți copiii dintr-o 
clasă sau grupă, selectați clasa folosind fi ltrul, pentru 
ca apoi să aveți posibilitatea să printați raportul. (ima-
ginea nr. 4)

Imaginea nr. 4. Raportul cu clasa analizată este pregă  t de printare

Imaginea nr. 5. Analiza datelor folosind funcția de pivotare

Dacă doriți să realizați o analiză generală a da-
telor culese pe parcusul unui trimestru/an școlar, folo-
siți funcția Pivot table din Excel. (boldați tabelul, apoi 
Insert Pivot table New worksheet OK; se va 

deschide un nou sheet, în partea dreaptă a ecranului 
veți regăsi criteriile pe care doriți să le selecționați, 
glisați criteriul pe rânduri sau coloane și analiza este 
făcută.) (imaginea nr. 5)
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Concluzii:

O monitorizare corectă a populației școlare, în 
ceea ce privește datele somatometrice și colectarea 
datelor la nivel local este foarte utilă în oferirea de 
date epidemiologice necesare în realizarea de strategii 
de prevenție și promovare a sănătății generale. Există 
și alte benefi cii ale monitorizării greutății, de exemplu 
clarifi carea relației dintre IMC-ul mare din copilărie 
cu morbiditatea pe termen lung și mortalitatea la vâr-
stă adultă.
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Rezumat
Consimţământul informat stă la baza practicii 

medicale zilnice, prin care, pe de o parte, medicul in-
formează pacientul asupra consultului, investigaţiilor 
şi tratamentelor, iar pacientul decide dacă doreşte să 
ia parte la acestea, sau nu doreşte. Relaţia dintre me-
dic şi pacient este bazată astfel pe decizia prin care 

pacientul aderă sau nu la actul medical, el neputând 
fi  constrâns în opţiunea sa. Din punct de vedere legal, 
numai pacienţii competenţi au dreptul de a hotărî ei 
înşişi asupra tratamentelor, conform principiului au-
tonomiei.

Cuvinte cheie: autonomia pacientului, infor-
mare, autodeterminare, refuzul tratamentelor

CONSIMȚĂMÂNTUL INFORMAT 
ÎN CAZUL ADULȚILOR

Dr. Rajka Mária, 
medic rezident Medicină Internă, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş

Informed consent to adults
Abstract

Informed consent is the basis of daily medical 
practice, whereby, on the one hand, the doctor informs 
the patient about the consultation, investigations and 
treatments, and on the other hand, the patient decides 
whether or not he wishes to take part in them. The re-
lationship between the doctor and the patient is based 

on the decision by which the patient adheres or not to 
the medical act, and he can not be constrained in his 
choice. From a legal point of view, only competent 
patients have the right to decide on treatments them-
selves, according to the principle of autonomy.

Keywords: patient autonomy, information, 
self-determination, refusal of treatment

Introducere

În realizarea de zi cu zi a actului medical se 
naşte de fi ecare dată o interacţiune între medic şi pa-
cient. Această relaţionare, deşi una de rutină, nu este 
totuşi lipsită de reguli, dat fi ind că toate persoanele 
care participă la aceasta (incluzând pe lângă medic şi 
asistentele medicale, de cealaltă parte fi ind pacientul) 
are nişte principii şi obligaţii după care se ghidează. 
Medicul respectă atât obligaţia de a îi face bine paci-
entului, de a-l ajuta după cele mai bune cunoştinţe, 
dar ţine cont şi de faptul că pacientul are dreptul de a 
fi  informat şi de a decide dacă urmează sau nu inves-
tigaţiile, tratamentele propuse. 

Pacientul autonom

Respectarea autonomiei pacientului de către 
medic reprezintă fundamentul bioeticii şi al deontolo-
giei medicale. În practică, autonomia individului este 
respectată prin obţinerea consimţământului pacientu-
lui la actul medical, în cunoştinţă de cauză [1].

Comunicarea medicală se defi neşte ca acel tip 
de comunicare prin care profesioniştii sănătăţii inter-
acţionează cu pacienţii, cu aparţinătorii lor, între ei şi 
cu publicul larg [2]. Modul de relaţionare dintre me-
dic şi pacient va fi  diferit, în funcţie de coordonatele 
pe care se fundamentează această relaţie, având şi ca-
racteristici individuale.

*  Autor corespondent:Rajka Mária, medic rezident medicină internă, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg 
Mureş, email: rajkamaria@yahoo.com
Articol primit în 15.10.2018, acceptat: 22.10.2018, publicat: 31.10.2018
Citare: Rajka M. Informed consent to adults. Journal of School and University Medicine 2018;5(4):48-54
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De fapt, medicul, prin modul lui de comunicare 
şi formare a relaţiei va încuraja sau descuraja exerci-
tarea autonomiei pacientului. Implicarea pacientului 
în decizie este evidentă prin încurajarea acestuia să 
pună întrebări, astfel ca propunerea de tratament să 
fi e nu numai acceptată, dar şi înţeleasă [3]. Medicii 
pot oferi informaţii atât verbale cât şi scrise, pentru 
a clarifi ca opţiunile de tratament împreună cu bene-
fi ciile şi dezavantajele acestora [4]. După formularea 
raţionamentului logic, de propunere a tratamentului, 
medicul va folosi diferite strategii de argumentare, va 
oferi explicaţii bazate pe informaţii, va apela la lo-
gică, va argumenta pe baza valorilor, dar şi pe baza 
autorităţii sale în domeniu, şi va prezenta şi alternati-
vele terapeutice, explicând de ce optează pentru una 
dintre opţiuni şi nu pentru alta [2].

Consimţământul informat. 
Ce trebuie să conţină un formular 
de consimţământ informat

În practica medicală, persoana autonomă are 
posibilitatea de a decide dacă benefi ciază de consult 
şi de tratament medical, prin exprimarea consimţă-
mântului. Consimţământul pacientului informat este 
decizia luată de către un individ competent prin care 
îşi dă acordul să participe la o cercetare sau să urmeze 
un tratament propus de medicul său [5]. Consimţă-
mântul în cunoştinţă de cauză presupune o informare 
prealabilă corespunzătoare, deci medicul îi explică 
pacientului atât posibilităţile de tratament, cât şi pro-
gnosticul bolii cu şi fără tratament, iar apoi verifi că 
dacă pacientul a înţeles informaţiile primite. Consim-
ţământul totodată trebuie să fi e dat fără constrângeri şi 
infl uenţe exterioare, deci pacientul să participe volun-
tar la consult şi la tratament. O condiţie indispensabilă 
realizării consimţământului pacientului este compe-
tenţa acestuia, pacientul trebuind să fi e competent în 
a lua decizii [6,7].

Capacitatea de decizie reprezintă abilitatea pa-
cientului de a înţelege informaţia asupra căreia trebuie 
să decidă, totodată să aprecieze consecinţele previzi-
bile ale deciziei sale. Din punct de vedere legal, pa-
cienţii competenţi au dreptul de a hotărî ei înşişi asu-
pra tratamentelor, conform principiului autonomiei. 
Persoanele incapabile trebuie protejate de luarea unor 
decizii care le-ar fi  dăunătoare sau pe care nu le-ar lua 
în situaţia în care ar fi  competenţi [7].

Astfel se diferenţiază formele consimţământu-
lui informat, care poate fi  implicit, dat prin acţiunile 
pe care pacientul le face, sau explicit, obţinut în scris, 
existând şi cazurile particulare ale consimţământului 
surogat – prin reprezentare şi cazurile când medicul 
poate acţiona fără consimţământul pacientului, aces-
tea fi ind cazurile de urgenţă şi cele în care starea de 
sănătate a pacientului dăunează altora [5,6].

Pentru obţinerea consimţământului trebuie ca 
medicul să se asigure că acesta este: 

• Voluntar
• Pacientul este informat şi înţelege informaţia 

primită
• Pacientul este competent.
În procedura de informare a pacientului medi-

cul trebuie să ofere informaţii pacientului cu privire la 
următoarele aspecte: 

• Diagnostic, prognostic, tratament sau inter-
venţie

• Efectele secundare posibile, asociate trata-
mentului sau intervenţiei

• Riscurile şi benefi ciile tratamentului
• Principalele tratamente alternative
• Durata aproximativă a tratamentului şi con-

strângerile materiale care îi sunt prevăzute [5]
După ce medicul s-a convins de toate aceste 

aspecte, pacientul semnează un formular de consim-
ţământ, care trebuie să conţină:

– explicaţii scurte cu privire la intervenţie
– lista riscurilor şi frecvenţa lor statistică
– posibila evoluţie a patologiei în absenţa in-

tervenţiei
– riscurile adiţionale şi alternativele terapeutice [5]
Prin parcurgerea acestor paşi medicul se va asi-

gura că decizia pacientului de a adera la tratament este 
una autonomă.

Dreptul individului la autodeterminare

Autonomia pacientului este ocrotită prin drep-
tul acestuia la autodeterminare, noţiune introdusă în 
Declaraţia de la Lisabona asupra drepturilor pacien-
tului în 1981 [8]. Dreptul a fost preluat în legislaţii 
internaţionale şi face referire la pacientul care poate 
hotărî liber să participe sau nu la un studiu clinic sau 
la un act medical, iar în cadrul actului medical poate 
accepta sau refuza intervenţiile propuse de medic. El 
are dreptul de a lua parte la decizia terapeutică, care 
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este condiţionată de obţinerea consimţământului în 
cunoştinţă de cauză. Dreptul la autodeterminare este 
reglementat doar pentru cei capabili să ia o decizie în 
sensul legii. Înţelegerea consecinţelor deciziei, starea 
în care se afl ă pacientul atunci când ia decizia (spre 
exemplu ca bolnav terminal), cât şi procesul deciziei 
sunt factorii care trebuie evaluaţi pentru determinarea 
capacităţii de a lua o decizie informată [9,10].

Contractul de asistenţă medicală

Relaţia dintre medic şi pacient începe prin so-
licitarea medicului (a serviciilor medicale oferite de 
acesta) de către pacient. Pentru a se naşte această rela-
ţie, din punct de vedere juridic este nevoie ca medicul 
să accepte să consulte pacientul. Din punct de vedere 
juridic, raportul personalului medical şi al pacientului 
este unul de egalitate între părţi. Relaţia aceasta nu 
este ratifi cată de un contract în sensul tradiţional al 
cuvântului, însă deoarece este un acord de voinţe între 
două părţi, conform art. 942 din Codul civil este vorba 
despre un fel de contract. 

Pentru a se naşte acest contract, primul pas este 
făcut de către pacient, care trebuie să solicite asistenţa 
medicală primară, care la rândul ei îi oferă accesul la 
asistenţa medicală secundară, la medicina de speci-
alitate. Medicul va face oferta de contract, al doilea 
pas fi ind acela ca pacientul să accepte oferta. Numai 
prin solicitare scrisă din partea pacientului se poate 
naşte contractul de asistenţă medicală. În România, 
în cadrul sistemului naţional de asigurări de sănătate, 
biletul unic de trimitere îndeplineşte rolul înscrisului 
constatator al solicitării persoanei ce reclamă servicii 
de sănătate. 

Contractul de asistenţă medicală are nevoie de 
patru elemente esenţiale: capacitatea părţilor, consim-
ţământul, un obiect al contractului şi o cauză pentru 
naşterea acestui contract [11].

Legea nr 95/2006 privind reforma din dome-
niul sănătăţii prevede în art. 649(3) că informarea 
pacientului trebuie să se refere la: diagnostic, natura 
şi scopul tratamentului, riscurile şi consecinţele tra-
tamentului propus, alternativele viabile de tratament, 
riscurile şi consecinţele lor, prognosticul bolii fără 
aplicarea tratamentului [12].

Medicul contractează cu bolnavul o obligaţie 
de mijloace, nu una de rezultat, iar din punctul de ve-

dere al pacientului plata tarifelor medicale va fi  obiec-
tul contractului. 

Contractul de asistenţă medicală este un con-
tract intuitu persoanae, solemn, sinalagmatic, cu titlu 
oneros, comutativ, cu executare uno ictu sau cu exe-
cutare succesivă.

Excepţii de la naşterea contractului astfel de-
scris reprezintă situaţiile în care capacitatea de decizie 
a pacientului este absentă sau parţială, şi are nevoie 
de un tutore legal, totodată particularităţi prezintă şi 
cazurile de urgenţe medicale [11].

Dreptul pacientului de a refuza 
tratamentul

Declaraţia de la Helsinki privind cercetările 
pe subiecţi umani din 1964 prevede în art. 26 pen-
tru prima dată într-un cadru ofi cial şi unanim dreptul 
pacientului de a refuza tratamentul – în acest caz, ex-
perimentul. Declaraţia a fost compusă sub infl uenţa 
proceselor de la Nüremberg, care au condamnat incul-
paţii Germaniei naziste şi prin discuţiile stârnite care 
au avut impact asupra dezvoltării legislaţiei penale in-
ternaţionale, având ca rezultat Declaraţia Universală a 
drepturilor omului [13].

Declaraţia de la Helsinki prevede dreptul la 
informare a subiectului, prealabil experimentului, 
oferindu-i-se informaţii despre obiectivul, metodele, 
benefi ciile şi pericolele acestuia. Subiectul trebuie 
informat asupra dreptului de a refuza participarea la 
experiment, despre posibiltatea de abandon a experi-
mentului. Medicul obţine apoi consimţământul liber 
şi informat al subiectului. În acest proces, medicul 
trebuie să acorde o deosebită atenţie posibilităţii ca 
subiectul să nu fi e constrâns sau forţat la acest con-
simţământ [14].

Mai târziu, în anul 1984 apare Carta Europeană 
a drepturilor pacientului, care prevede: „Dreptul paci-
entului de a fi  informat asupra diagnosticului, terapiei 
şi prognosticului“. Un alt cadru legal este „Dreptu-
rile pacientului la New York City Health and Hospi-
tal Corporation“, unde se instituie dreptul pacientului 
de „a accepta şi de refuza (în condiţii de informare 
corectă) tratamentul şi de a participa la alegerea lui. 
Dacă refuză tratamentul propus de medic, bolnavul 
trebuie informat asupra consecinţelor medicale posi-
bile acestul refuz“ [6].
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Legea prevede dreptul pacientului de a refuza 
tratamentele în cele mai multe părţi ale lumii, o în-
trebare specială fi ind limita acestui refuz. Convenţia 
de la Oviedo privind protecţia drepturilor omului şi 
a demnităţii fi inţei umane faţă de aplicaţiile biologiei 
şi medicinei a Consiliului Europei adoptată în anul 
1997, în art. 5 prevede pe lângă respectarea autono-
miei pacientului dreptul pacientului să primească in-
formaţii sau să refuze să primească aceste informaţii 
şi dreptul să-şi retragă consimţământul dat anterior: 
„persoana vizată poate în orice moment să îşi retragă 
în mod liber consimţământul“ [15].

Pacientul incompetent 

Conform Noului Cod Civil, art. 43, este inca-
pabil de a lua o decizie minorul sub 14 ani şi cei care 
prin hotărâre judecătorească sunt declaraţi incapabili. 

Pentru cei care nu au capacitate de exerciţiu, ac-
tele juridice se încheie, în numele acestora, de repre-
zentanţii lor legali, în condiţiile prevăzute de lege [16].

Minorii îşi pot exprima consimţământul în ab-
senţa părinţilor sau a reprezentantului legal în cazurile 

de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul nu poate fi  
contactat şi minorul are discernământul necesar pen-
tru a înţelege situaţia medicală în care se afl ă, şi în 
cazurile legate de probleme sexuale şi reproductive, 
la solicitarea minorului de peste 16 ani [17]

Conform art. 16 din Legea nr. 46/2003, în cazul 
în care se cere consimţământul reprezentantului legal, 
pacientul trebuie implicat în procesul de decizie atât 
cât permite capacitatea lui de înţelegere [18].

Obţinerea consimţământului pacientului repre-
zintă nu numai o obligaţie etică, dar şi una legală, care 
presupune semnarea unui formular de consimţământ 
şi în serviciile medicale de tip ambulator, ca cele din 
cabinetele medicale şcolare. Astfel, în cazul particular 
al adultului tânăr – elevii şi studenţii care au împlinit 
vârsta de 18 ani se va cere în scris consimţământul lor 
direct, iar în cazul minorilor se va realiza consimţă-
mântul prin cooptarea tutorelui legal. Prin respectarea 
acestei conduite medicul va proceda corect din punct 
de vedere etic şi legal, totodată va avea acoperire juri-
dică pentru cazurile de malpraxis.
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ANEXA 1 
(Anexa nr. 1 la normele metodologice) 

Formular de exprimare a acordului pacientului informat 

 

ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT 
 

1. Datele pacientului 
Numele �i prenumele:  

Domiciliul/re�edin�a:  

2. Reprezentantul legal al 
pacientului*) 

Numele �i prenumele:  

Domiciliul/Re�edin�a:  

Calitatea:  

3. Actul medical (descriere):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
4. Au fost furnizate pacientului urm�toarele informa�ii în leg�tur� cu actul medical: Da Nu 

Date despre starea de s�n�tate   

Diagnostic   

Prognostic   

Natura �i scopul actului medical propus   

Interven�iile �i strategia terapeutic� propuse   
Beneficiile �i consecin�ele actului medical, insistându-se asupra urm�toarelor:  
   

Riscurile poten�iale ale actului medical, insistându-se asupra urm�toarelor: 
   

Alternative viabile de tratament �i riscurile acestora, insistându-se asupra 
urm�toarelor: 
 

  

Riscurile neefectu�rii tratamentului   

Riscurile nerespect�rii recomand�rilor medicale   

5. Consim��mânt pentru recoltare Pacientul este de acord cu recoltarea, p�strarea 
�i folosirea produselor biologice.   
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6. Alte informa�ii care au fost furnizate pacientului   

Informa�ii despre serviciile medicale disponibile   

Informa�ii despre identitatea �i statutul profesional al personalului care îl va trata**)   
Informa�ii despre regulile/practicile din unitatea medical�, pe care trebuie s� le 
respecte   

Pacientul a fost încuno�tin�at c� are dreptul la o a doua opinie medical�.   

7. Pacientul dore�te s� fie informat în continuare despre starea sa de s�n�tate.   

*) Se utilizeaz� în cazul minorilor �i majorilor f�r� discern�mânt (pentru art. 8 alin. (3)-(5) din normele metodologice). 
**) Identificat în tabelul cu personalul medical care îngrije�te pacientul. 

I) Subsemnatul, .......................................................................................... (numele �i prenumele 

pacientului / reprezentantului legal) ..........................................................................................................., 

declar c� am în�eles toate informa�iile furnizate de c�tre 

.................................................................................... (numele �i prenumele medicului / asistentului 

medical) ..................................................................................... �i enumerate mai sus, c� am prezentat 

medicului/asistentului medical doar informa�ii adev�rate �i îmi exprim acordul informat pentru efectuarea 

actului medical. 

 

X ................................................................... Data: ......./......./................ Ora: .................. 
Semn�tura pacientului/reprezentantului legal care consimte informat la efectuarea actului medical 

II) Subsemnatul pacient / Reprezentant legal, ........................................................................................... 

declar c� am în�eles toate informa�iile furnizate de c�tre 

.................................................................................... (numele �i prenumele medicului / asistentului medical 

care a informat pacientul) .................................................................................... �i enumerate mai sus, c� 

mi s-au explicat consecin�ele refuzului actului medical �i îmi exprim refuzul pentru efectuarea actului 

medical.  

 

X ................................................................... Data: ......./......./................ Ora: .................. 
Semn�tura pacientului/reprezentantului legal care refuz� efectuarea actului medical 

 

Tabel cu personalul medical care îngrije�te pacientul .................................................................. 
 (numele �i prenumele pacientului) 

Nr. crt. Numele �i prenumele Statutul profesional 

1   

2   

3   

4   

5   

...   
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Revista de medicină şcolară şi universitară 
este o revistă cu acces liber, oferind acces liber ime-
diat la conţinutul ei, contribuind astfel la libera circu-
laţie a informaţiei ştiinţifi ce.

Revista de medicină şcolară şi universitară pu-
blică: articole ştiinţifi ce originale, referate generale, 
prezentări de caz, dar şi puncte de vedere (pe pro-
bleme medicale, legislaţie, educaţie pentru sănătate, 
raportări statistice, activitatea curentă de medicină 
şcolară). Un accent deosebit se pune pe studiile inter-
disciplinare. Revista apare trimestrial, în octombrie, 
ianuarie, aprilie şi iulie, atât în formă tipărită, cât şi 
digitală, pe site-ul www.medicinascolara.ro

Articolele vor fi  trimise (sub formă de docu-
mente ataşate) pe adresa de mail: redactiarmsu@
gmail.com

Recomandări pentru autori

Manuscrisul trebuie să respecte prevederile 
Comitetului Internaţional al Editurilor Revistelor Me-
dicale (http:// www.icmje.org).

Redactarea va fi  realizată în format A4, font Ti-
mes New Roman, mărime 11 pt; redactarea se va face 
pe pagina întreagă, cu diacritice, la 1 rând.

Prima pagină va cuprinde titlul articolului (în 
limba română şi limba engleză), numele şi prenumele 
autorilor, locul de muncă al acestora, precizarea auto-
rului cu care se va purta corespondenţa şi adresa pen-
tru corespondenţă;

Rezumatul va fi  redactat în limba română şi în 
limba engleză şi nu va depăşi pentru fi ecare din forme 
250 de cuvinte (NU este necesar la punctele de ve-
dere). Pentru articolele originale este necesar un re-
zumat structurat (Premize – Background, Obiective 
– Aims, Metode – Methods, Rezultate – Results, Con-
cluzii – Conclusions).

Se vor preciza după fi ecare rezumat cel mult 
5 cuvinte cheie (în limba română şi limba engleză), 
privind conţinutul.

Textul manuscrisului nu va depăşi 6 pagini şi 
va urmări în general următoarea schemă: introducere/
premize, obiectivele studiului, material şi metodă, re-
zultate, discuţii, concluzii.

Figurile şi tabelele vor fi  prezentate pe coli 
separate, numerotate în ordinea apariţiei în text [în 
acesta precizându-se între paranteze locul în care se 
face referinţă la ele (ex: Fig 3)] şi vor fi  însoţite de 
titlu şi legendă.

Bibliografi a va fi  prezentată pe coli separate, 
numerotată în ordinea apariţiei în text şi cuprinzând 
pentru articole: numele tuturor autorilor şi iniţialele 
prenumelui. anul apariţiei (în paranteză). titlul artico-
lului în limba originală. titlul revistei în prescurtare 
internaţională (caractere italice). numărul volumului, 
paginile. Fiecare articol va trebui să se bazeze pe un 
minimum de 15 şi un maximum de 100 referinţe bibli-
ografi ce, în majoritate articole nu mai vechi de 10 ani. 

Exemple de prezentare a bibliografi ei: 
1. Matson JL, Turygin NC, Beighley J, 

Matson ML. Status of single-case research de-
signs for evidence-based practice. Research in 
Autism Spectrum Disorders 2012; 6: 931-938

2. Woodard C, Groden J, Goodwin M, 
Shanower C, Bianco J. The Treatment of the 
Behavioral Sequelae of Autism with Dextrome-
thorphan: A Case Report. Journal of Autism and 
Developmental Disorders 2005;35(4): 515-518

3. Riley-Tillman T C, & Burns M K. Eva-
luating educational interventions. Single case 
design for measuring response to intervention. 
New-York: The Guilford Press 2009

Responsabilitatea autorilor

Autorii sunt singurii responsabili pentru origi-
nalitatea conţinutului materialelor trimise (orice acu-
zaţie de plagiat se adresează autorilor şi nu implică 
răspunderea editorilor). Materialele trimise trebuie să 
nu fi  fost publicate sau trimise spre publicare în alte 
reviste sau publicaţii.

GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
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Procesul de recenzare (peer-review)

Într-o primă etapă toate materialele sunt remise 
redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să cores-
pundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor revistei. 

După această etapă, materialele vor fi  expediate 
către 2 referenţi, din corpul de referenţi ştiinţifi ci ai 
revistei. Aceştia evaluează articolul conform proce-
durii de evaluare şi acordă un punctaj fi ecărui articol, 
conform grilei unice de evaluare.

În urma observaţiilor primite din partea refe-
renţilor, redacţia comunică observaţiile autorilor în 
vederea corectării acestora şi încadrării în cerinţele de 
publicare impuse de revistă. Acest proces (de la pri-
mirea articolului până la transmiterea observaţiilor) 
durează aproximativ 3 săptămâni. Cu această ocazie 
se comunică autorului dacă articolul a fost acceptat 
spre publicare în forma iniţiala, dacă sunt necesare 
modifi cări sau dacă articolul a fost respins. 

Lucrările care întrunesc punctajul pentru publi-
care vor apărea în revistă în ordinea înscrierii pe lista 
de publicare.

Lucrările care întrunesc un punctaj mai mic şi 
pot fi  publicate doar după efectuarea unor modifi cări 
de către autori sunt returnate autorilor însoţite de re-
comandările referenţilor ştiinţifi ci şi vor fi  reevaluate 
după efectuarea modifi cărilor. 

Lucrările care nu întrunesc criteriile ştiinţifi ce 
minime vor fi  respinse.

Creditare

Autorii de articole ştiinţifi ce publicate în re-
viste care apar on-line (aşa cum este Revista de Medi-
cină Şcolară şi Universitară) sunt creditaţi de Colegiul 
Medicilor din România cu 20 puncte EMC. Dovada 
publicării se face prin prezentarea la CMR a copiilor 
după prima copertă interioară a revistei şi după prima 
pagină a articolului. 

Abonamente

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară şi 
Universitară este creditat de CMR cu 5 credite.

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară 
şi Universitară este creditat de OAMGMAMR cu 5 
credite.

Costul unui abonament pentru anul 2018 este 
de 50 lei/an şi poate fi  achitat prin ordin de plată sau 
transfer bancar în contul Societăţii Medicilor din Co-
lectivităţile de Copii şi Tineri, IBAN RO85 BTRL 
RONC RT00 W212 8103, deschis la Banca Transil-
vania Cluj.

Adresa pe care trebuie trimisă revista va fi  co-
municată ulterior pe adresa de mail redactiarmsu@
gmail.com



www.medicinascolara.ro
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