
EL TABAC EN ENTORNS AMB NENS

Segons l'Organització Mundial de la 
Salut, el 40 % dels nens estan exposats 
al fum de tabac a la seva llar.
El tabaquisme passiu constitueix una 
de les causes que més poden afectar 
la salut bucal i fomenta l'aparició de 
càries en les dents de llet dels més 
petits de la casa, per la qual cosa es 
recomana que estiguin sempre en 
ambients lliures de fum.
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QUÈ ÉS?

El càncer oral és un tumor maligne que pot aparèixer 
en qualsevol part de la boca.

QUINA ÉS LA SEVA APARENÇA? 

Aquesta patologia pot aparèixer com una úlcera, un 
bony, una petita ferida o una placa vermella i/o 
blanca que no siguin atribuïbles a ferides prèvies i que 
no es curen o milloren sensiblement en un termini de 
dues setmanes.

QUIN PERCENTATGE DE POBLACIÓ DESENVOLUPA 
UN CÀNCER ORAL?

A Espanya , apareixen una mitjana d'entre 6 i 12 casos 
nous cada any de càncer oral o de boca en homes i al 
voltant de 2 nous casos en dones per cada 100.000 
habitants.

Aquesta incidència té valors intermedis respecte a la 
resta de països de la Unió Europea.

FACTORS DE RISC

El càncer bucal té uns factors de risc clarament identifi-
cats. El principal factor de risc és el tabac, seguit del 
consum excessiu d'alcohol. Si es donen aquests dos 
factors alhora el risc de patir un càncer oral augmenta 
exponencialment. 

Una exposició excessiva al sol (per al càncer de llavis), 

així com una mala higiene dental, una pròtesi o unes 

dents desgastades o trencades poden també predispo-

sar al desenvolupament d’un càncer oral, mentre que 

una dieta rica en fruita i verdura fresca, peix i oli, 

particularment d'oliva, pot contribuir a reduir el risc 

de desenvolupar càncer.
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El reconeixement de les malposicions 
dentàries com a malaltia li devem al 
grec Hipòcrates (460-377 a.C.) que les 
va incloure en un dels seus llibres. 
I el primer tractament d'ortodòncia està 
associat a Celso (25 a.C.-50 d.C.) que 
intentava evitar l’apinyament de les dents 
mitjançant l'extracció de les dents de llet 
que no s'havien caigut perquè sortissin 
les permanents.
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Tabac i alcohol: principals factors de risc
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ES POT PREVENIR EL DESENVOLUPAMENT D'UN 
CÀNCER ORAL?

Evitant el consum de tabac i alcohol, protegint els 
llavis si aquests estan exposats diàriament al sol, 
tractant les dents i pròtesis en mal estat o trenca-
des i augmentant el consum diari de fruites, verdu-
res, peix i oli d'oliva.

COM DETECTAR O SOSPITAR SI ES TÉ UN CÀNCER 
ORAL?

Només cal examinar la boca periòdicament. Si es 
detecten lesions, anomenades precancerígenes 
(plaques blanques i/o vermelles, que no desapareixen 
després de 2 setmanes) cal fer una revisió urgent per 
part de l'odontòleg, ja que una detecció precoç del 
càncer oral augmenta enormement les probabilitats 
d'una curació total. L'exploració periòdica de tota la 
boca per part de l'odontòleg és fonamental per diagnos-
ticar aquesta malaltia en les seves fases inicials.

COM REALITZAR UNA AUTOEXPLORACIÓ DE LA 
CAVITAT ORAL? 

L'exploració visual buscarà detectar la presència 
eventual en la mucosa (cobertura vermella i suau de les 
parts internes de la boca), llengua i altres teixits orals de 
lesions vermelles i/o blanques, amb o sense úlceres, 
les quals persisteixen durant més de 2 setmanes de la 
primera detecció, així com taques o bonys que ante-
riorment no havíem detectat. Aquestes lesions no han 
de ser necessàriament doloroses.

Fer-se una exploració un mateix és simple, ràpid i no 
requereix instruments particulars. Una bona font de 
llum, un mirall, i el mànec d'una cullera o forquilla 
són suficients.

En qualsevol cas, aquesta autoexploració mai no pot 
substituir les visites periòdiques a l'odontòleg, les 
quals haurien de realitzar cada 6 mesos i que indi-
carà el tractament adequat i la conducta a seguir 
davant de qualsevol lesió en la cavitat oral.

DIAGNÒSTIC PRECOÇ DEL CÀNCER ORAL (continuació)
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ABRIL: MES DEL BLANQUEJAMENT 
DENTAL

en blanquejament dental*

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* Oferta només aplicable fins al 30 d’abril de 2014.

10% de descompte

El consum diari de verdures, a més del de fruites,
peix i oli d'oliva, ajuda a prevenir el desenvolupament
d'un càncer oral


