
BRAINSTORMING
Apa yang harus kita lakukan jika 
tiba-tiba datang pasien dengan 

kondisi seperti ini



Apa yang harus kita lakukan 
dengan cepat jika tiba-tiba 

datang pasien dengan kondisi 

seperti ini



Kedatangan pada kontrol dan 

membawa Ro OPG



Penatalaksanaan Psikologi
pada Pasien Anak

dengan Dental Trauma
Drg Laelia Dwi Anggraini, SpKGA

Pediatric Dentist



 Traumatik Injuri Pada Gigi Anak (Ira 
Wibowo, 2013)

 Minggu kemarin datanglah seorang anak
dengan kedua orang tuanya ke klinik. 
Ceritanya, si anak ini satu hari yang lalu
habis jatuh di tangga karena didorong
temannya. Nampaknya kasus bullying 
makin sering aja nih terjadi di sekolah-
sekolah. Kalau anda mengira pelaku
bullying ini adalah anak yang gendut besar
seperti yang anda kenal sebagai "Giant" 
dalam film Doraemon, anda salah besar. 
Pelakunya berbadan kecil, setelah diusut
adalah putra dari seorang dokter spesialis
anak yang laris di suatu kota J.



 Kembali pada nasib gigi si anak yang 

jatuh tadi. Nampaknya giginya terbentur
di railing tangga. Setelah diperiksa, 

kondisinya 4 gigi depannya mengalami
luksasi, dan 1 diantara gigi tersebut juga
disertai ekstrusi. Anak tersebut sudah 1 

hari tidak mau makan dan minum, karena
kesakitan. 



 Posisi gigi yang tidak stabil dan mengubah
posisi oklusi dari kedua rahang, menimbulkan
rasa sakit ketika gigi yang terlibat tersebut
digunakan. Alhasil, kami harus menstabilkan
posisi giginya supaya kuat digunakan untuk
mengunyah. Kondisi anak waktu datang
menangis dan menjerit-jerit. Dalam kondisi
seperti ini, ditambah berat badan anak yang 
sudah 25 kg, kami memutuskan untuk
melakukan splinting yang cepat dan kuat. 
Keenam gigi depan kami sambung dengan
bahan tambal glass ionomer, sehingga semua
gigi menjadi stabil. Gigi dievaluasi 2 minggu
kemudian. Kemudian diberi obat analgesik dari
golongan ibuprofen. 



 Keesokan harinya, kami cek kondisi gigi

anak tersebut ke orang tuanya, anak
tersebut sudah mau makan dan minum. 

 Kesimpulan dari semua ini:

a. Tindakan bullying ataupun

trauma/kecelakaan memang sering
terjadi pada anak-anak.

b. Dampaknya tidak hanya efek psikologis 

tetapi juga efek psikis yang 
menyebabkan anak trauma psikis pada 
sesuatu 



Case 2 : 

Bullying anak perempuan 10 
th thd anak laki 10 th

 Case : Fraktur kelas 3 Ellis.

 Treatment :

1. Perawatan saluran akar gigi 12

2. Pemasangan pasak

3. Rewalling

4. Pemasangan jacket crown 

o The side effect : Negosiation with parent 

Negosiation about finance 

Physical Traumatic



Case 3
Trauma karena didorong teman 

sekelas, case Special Need 

Children with Compromise Medis



Awalnya hipoplasi, disebabkan karena Sindrome 

yang mengikutinya. Dorongan (fisik) teman sekelas 
menyebabkan anak ini ketakutan dan tidak mau 

bersekolah beberapa waktu (trauma psikis)



Pengertian
 Pengertian trauma secara umum adalah luka atau 

jejas baik fisik maupun psikis. Trauma dengan kata lain 

disebut injury atau wound, dapat diartikan sebagai 

kerusakan atau luka yang biasanya disebabkan oleh 

tindakan-tindakan fisik dengan terputusnya kontinuitas 

normal suatu struktur. Trauma juga diartikan sebagai 

suatu kejadian tidak terduga atau suatu penyebab 

sakit, karena kontak yang keras dengan suatu benda. 

Trauma gigi adalah kerusakan yang mengenai 

jaringan keras gigi dan atau periodontal.

 Hampir semua case trauma gigi menyebabkan 

(langsung atau tdk langsung) trauma psikis yang 

melingkupinya.



Trauma adalah penyebab terbanyak 
terjadinya fraktur pada gigi anak. Trauma 

yang tidak diikuti dengan perawatan yang 

baik, akan menimbulkan ketakutan pada 

anak dan akhirnya anak menjadi tidak 

kooperatif 



 Kerusakan yang terjadi pada gigi anak dapat
mengganggu fungsi bicara, pengunyahan,
estetika, dan proses erupsi gigi tetap sehingga
mengganggu pertumbuhan dan perkembangan
gigi serta rahang. Secara psikologis kehilangan
gigi secara dini terutama gigi anterior akan
menyebabkan gangguan pada anak dan orang
tua. Penatalaksanaan trauma gigi pada anak
selain menerapkan teknik-teknik serta pemakaian
bahan-bahan yang tepat juga harus
memperhatikan pendekatan psikologis agar anak
tidak mengalami trauma psikis lain disamping
trauma gigi yang sedang dialaminya. Oleh karena
itu pendekatan terhadap orang tua dan anak
merupakan faktor-faktor penting yang harus
diperhatikan.1



Trauma kadang meninggalkan 
kegoyahan dan kesakitan (fisik dan 

psikis). Secara fisik terdapat kegoyahan 

pada gigi dan secara psikis 

menimbulkan rasa takut pada anak



Orang tua selalu ingin anaknya 
segera ditangani secara cepat dan 
tepat. Keinginan orang tua kadang 

melupakan ketakutan psikologis
yang menyelimutinya



Remaja pun mengalami kepanikan jika 
trauma mengenai gigi serta rongga 

mulutnya. Tekanan psikologis muncul 

karena ada faktor hormonal dan pubertas 

yang melingkupinya juga



Penyebab trauma fisik dan psikis
 Penyebab trauma gigi pada anak-anak yang

paling sering adalah karena terbentur atau jatuh.

Trauma gigi anterior dapat terjadi secara langsung

dan tidak langsung, trauma gigi secara langsung

terjadi ketika benda keras langsung mengenai

gigi, sedangkan trauma gigi secara tidak langsung

terjadi ketika benturan yang mengenai dagu

menyebabkan gigi rahang bawah membentur gigi

rahang atas dengan kekuatan atau tekanan besar

dan tiba-tiba.

 Kedua penyebabnya tidak masalah, tetapi patut

diingat bahwa penanganan secara psikis salah

satunya memanggil psikolog klinis atau dokter gigi

mengfungsikan diri sebagai konselor.



Kegoyahan yang ditangani dengan 
baik, tidak akan menimbulkan 
trauma psikis pada anak. Anak 

merasa enjoy dan senang selama 
dan sesudah perawatan



Menurut suatu penelitian prevalensi tertinggi

trauma gigi anterior pada anak-anak terjadi

antara usia 1-3 tahun karena pada usia

tersebut, anak mempunyai kebebasan serta

ruang gerak yang cukup luas, sementara
koordinasi dan penilaiannya tentang

keadaan belum cukup baik. Frekuensi

trauma cenderung meningkat saat anak

mulai merangkak, berdiri, belajar berjalan,

dan biasanya berkaitan dengan masih
kurangnya koordinasi motorik. Secara

psikologis, anak sehat adalah anak yang

secara aktif bergerak dan terus bergerak



Ulkus decubitus dg trauma benturan. Kondisi ini

merupakan kegawatdaruratan pada anak. Ekstraksi

CITO adalah salah satu penghilang rasa sakitnya,

diikuti pemberian obat analgesik dan kontrol pasca

tindakan termasuk mengecek luka pada jaringan

lunak mulutnya. Tindakan cito merupakan tindakan

yang harus segera dilakukan. Pendekatan psikologis

kepada anak untuk tenang, sabar selama proses

perawatan, termasuk juga menenangkan orang tua

pasien anak.

Case 4





Why perlu pendekatan 

psikologis saat terjadi trauma?

 Anak adalah ibarat kertas putih bersih,
orang dewasalah yang melukiskan pada
batiniahnya, sehingga terpatri sikap

tertentu pada jiwanya

 Ketakutan pada anak akan menimbulkan
defek psikologis. Trauma fisik

sesungguhnya yang tidak ditangani
dengan baik, akan berdampak pada
trauma psikologis



Rampan caries dengan trauma

Diperlukan pendekatan psikologis pada anak, dengan 
cara memberikan pengertian terkait pentingnya 

pencabutan gigi dengan segera dan resikonya jika tidak 
ditangani. Secara teori, anak usia 2 tahun sudah bisa 

dilakukan edukasi, sedangkan anak usia 4 tahun sudah 
bisa dipahamkan.

Case 5



 Trauma pada gigi dapat menyebabkan injuri
pulpa, dengan atau tanpa kerusakan mahkota
atau akar, atau pemindahan gigi dari soketnya.
Bila mahkota atau akar patah atau mengalami
fraktur, pulpa dapat sembuh dan hidup terus,
dapat segera mati , atau dapat mengalami
degenerasi progresif dan akhirnya mati. Bila
terjadi luksasi gigi, pulpa mungkin terus hidup,
tergantung hebatnya pukulan dan tingkat
dislokasinya.

 Secara psikologis, perawatan gigi anak diambil
dari kasus termudahnya, sehingga anak percaya
dengan dokter giginya, kecuali pada anak yang
sudah sering berkunjung ke dokter gigi,
perawatan dengan diawali kasus sulit tidaklah
menjadi masalah.



 Trauma pada gigi melibatkan pulpa, baik
langsung maupun tidak langsung, sehingga
pertimbangan endodonsi berperan penting
dalam pengevaluasian dan perawatan cedera
gigi. Pembuatan klasifikasi cedera traumatik
akan mempermudah komunikasi serta
penyebaran informasinya.8 Perawatan one visit
endodontik menjadi pertimbangan terkait kasus
ini

 Secara psikologis, perawatan endodontik bisa
dilakukan pada semua anak, bahkan anak
balita yang kooperatif pun bisa. Perawatan yang
membutuhkan waktu panjang ini, dilakukan
seorang dokter gigi dengan bercerita, idealnya
cerita bersambung, sehingga pada pertemuan
berikutnya menjadi pertemuan yang dinantikan
oleh anak.



 Penelitian lain menyebutkan bahwa salah satu
periode rawan fraktur adalah pada saat usia 2-5
tahun, karena pada usia ini anak belajar berjalan
dan berlari. Prevalensi trauma gigi yang terjadi pada
anak usia di atas 5 tahun menunjukkan penurunan
disebabkan karena koordinasi motorik anak yang
semakin membaik, namun terjadi peningkatan
kembali pada periode 8-12 tahun karena adanya
peningkatan aktifitas fisik mereka.

 Seberapa pun usia mereka, secara psikologis,
perawatan gigi sudah dapat dilakukan. Pendekatan
psikologis dilakukan dimulai dengan mengajak
anak berbincang, menanyakan hal ringan seperti
nama, sekolah, hobby, dsb. Perbedaan perawatan
anak dan dewasa adalah terletak bagaimana
seorang dokter gigi selalu mengajak bercerita atau
berbicara pada anak selama perawatan, sehingga
anak seperti merasa didongengi.



Rampan Dilley 6 dengan trauma

Prinsip psikologis perawatan anak yang 
tidak kooperatif adalah ‘Lakukan kasus 

termudahnya terlebih dahulu’

Case 6



 Kerusakan yang terjadi pada gigi anak dapat

mengganggu fungsi bicara, pengunyahan,
estetika, dan erupsi gigi tetap sehingga

mengganggu pertumbuhan dan perkembangan
gigi serta rahang. Oleh karena itu penanganan
yang cepat dan tepat sangat penting dalam

menangani kerusakan pada gigi akibat trauma.

 Dalam menangani anak dengan cepat dan tepat,
dokter gigi perlu belajar mengolah dirinya,

mempelajari teori praktis tentang anak, belajar
hipnoterapi sehingga dapat melakukan

hipnodonsia atau hipnoself.

 Dokter gigi yang ‘kemrungsung’ atau terburu-buru,
tidak tenang, akan berdampak anak tidak
handling, anak menjadi rewel dan akhirnya tidak

dapat ditangani dengan baik.



Fraktur anterior pasca psa dan penggunaan pasak,

selanjutnya adalah pemasangan crown anterior

Case 7

Pada kasus ini, anak ketakutan saat datang, usia

anak 9 tahun, pendekatan psikologis dilakukan.
Penjelasan pentingnya perawatan dijelaskan

sebelum penanganan kasusnya. Setelah anak
mengerti dan bersedia dilakukan perawatan,
perawatan panjang baru dimulai



Rampan Karies memicu terjadinya trauma 

pada gigi decidui

Secara psikologis, anak dengan gigi decidui pun,
sebenarnya bisa dilakukan perawatan. Tentunya pengertian
mendalam dilakukan, baik pada orang tua pasien maupun
anak itu sendiri. Prosedural perawatan saluran akar yang
panjang dan memakan waktu lama harus diimbangi
kemampuan operator yang trampil dan cakap. Usahakan
satu kunjungan dapat merawat 2-4 gigi sehingga efektif dan
efisien. Pembiayaan terkait hal ini dikomunikasikan dengan
baik sehingga tidak terjadi complain pasca perawatan
terkait finansial





Prime time perawatan gigi anak adalah 15 menit. 

Lakukan hal tersebut secara maksimal. Gunakan 

bur yang baru dan tajam. Ketrampilan operator 

sangat mutlak dalam hal ini. Lakukan yang 

terbaik, dengan waktu yang tersingkat

Case 8

PSA dulu baru ditumpat atau di jaket crown



Rampan caries Dilley 6

Hayo...mulai dari yang mana ? 



Case 9 Fraktur Klas 3 Ellis 

pasca psa (Px A, 11 th)



Case 10 Rampan Class 2  Dilley

Fraktur Rampan karena jatuh/terbentur
Tx : pemasangan jacket crown pasca psa



Case 11. Luxasi karena trauma
Tx : ekstraksi (berdasar usia penderita 

dan elemen yang luksasi)



Selamatkan gigi anak-anak 

dari trauma fisik dan trauma 
psikologis yang terjadi 

padanya


