
CÀRIES EN ADULTS

La càries també pot atacar els 
adults, sobretot després dels 60 
anys, quan el risc augmenta ja que 
les genives s'allunyen de les dents i 
les arrels queden més exposades a 
un potencial atac d'aquesta malaltia. 
De fet, estudis recents afirmen que 
la combinació de sucres refinats i 
bacteris pot causar càries a qual-
sevol edat.

EL RATOLÍ PÉREZ

El conte del Ratolí Pérez va ser escrit 
per Luís Coloma per consolar un jove 
Alfons XIII que amb 8 anys havia 
perdut una dent.
Segons explica el conte, el ratolí vivia 
dins d'una caixa de galetes a la confi-
teria Prats, molt a prop del Palau Reial 
de Madrid, i premiava amb un regal als 
nens que perdien una dent de llet i la 
deixaven sota el coixí.

El motiu de consulta més freqüent és que un "no mos-
sega bé". En ocasions una alteració facial més manifesta, 
pot portar a consultar també per un motiu estètic causa 
d'una falta d'harmonia entre el maxil·lar, la mandíbula o 
una asimetria a nivell del mentó.

Molts casos es poden tractar de manera favorable 
amb un adequat diagnòstic i tractament d'ortodòncia, 
en què es buscarà aconseguir una adequada relació de les 
dents, millorant no només la funció sinó també l'estètica 
dental i del somriure.

No obstant això, són freqüents els casos en què el 
desequilibri a nivell dental és conseqüència d'un 
problema a nivell esquelètic. És a dir, a nivell de la relació 
de l'os maxil·lar i l'os mandibular.
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TRACTAMENT DE LES ALTERACIONS A 
L’OCLUSIÓ DENTAL

Parlem d'alteracions en l'oclusió dental o maloclusió 
dental, quan no existeix un adequat contacte entre les 
dents. Aquesta alteració en l'oclusió o contacte dental, 
pot ocasionar problemes no només a les dents que es 
relacionen d'una manera no idònia a l'hora de mastegar, 
sinó també amb problemes de dicció, problemes a nivell 
de l'articulació temporo mandibular, alteracions en 
l’harmonia facial, i fins i tot, amb patologia del son com 
són els roncs i l'apnea del son.

Parlem d'Anomalies Dentofacials, en aquelles alteracions en 
l'harmonia dels ossos del maxil·lar i la mandíbula, que són les 
estructures facials responsables de l'harmonia del terç mitjà i 
inferior de la cara. Aquestes anomalies s'acompanyen de 
forma molt freqüent d'una maloclusió dental.

Aquestes maloclusions dentals, molt freqüentment 
associades a Anomalies Dentofacials (manca d'harmonia 
facial), són motiu de consulta i tractament per odon-
tòlegs especialistes en ortodòncia i per metges espe-
cialistes en cirurgia maxil·lofacial.

Sabies que...?
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En aquests casos, un tractament únicament d'orto- 
dòncia és insuficient per solucionar el problema. Cal 
fer un adequat diagnòstic facial per part del cirurgià 
maxil·lofacial, que podrà plantejar un tractament 
quirúrgic per corregir, no només la situació de maloclusió 
dental, sinó també de la disharmonia facial. D'aquesta 
manera podem millorar la funció a nivell dental, l'estètica 
del somriure i l'harmonia i estètica facial.

El tractament quirúrgic de les Anomalies Dentofa-
cials varia segons les necessitats i el diagnòstic 
de cada pacient, i requereix d'una preparació 
d'ortodòncia prèvia.

Podríem preguntar-nos, per què si el meu cas és quirúrgic, 
necessito també un tractament d'ortodòncia?

Bé, la resposta és ben senzilla. 

A causa de l'alteració en l'harmonia de l'esquelet facial, les 
dents han sofert un procés d'adaptació a aquesta anomalia 
i han modificat les seves posicions a la recerca del millor 
contacte dental, és a dir, de la posició amb millor funció o 
treball masticatori. Dit d'una altra manera, la naturalesa 
dental busca compensar en la mesura del possible 
l'alteració esquelètica i per això tenim una maloclusió.

Així, amb l'ortodòncia prequirúrgica es busca reposicionar 
les dents en la seva posició correcta dins de cada 
maxil·lar i cada mandíbula, perquè amb la posterior 
correcció quirúrgica de la posició del maxil·lar i la mandíbula, 
puguin cloure i contactar d'una forma anatòmicament ideal.

Aquest restabliment de les relacions anatòmiques i esque-
lètiques ideals tenen un benefici també en els teixits de la 
cara com els llavis, el nas, el mentó i els pòmuls, millorant la 
seva projecció i suport, amb el que s'aconsegueix millorar 
i harmonitzar l'estètica facial.
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