
ESCURADENTS PREHISTÒRICS

Un estudi científic ha demostrat que els 
neandertals feien servir escuradents no 
només per eliminar les restes de menjar 
entre les dents, sinó també per calmar 
el dolor d'algunes malalties dentals, 
com la gingivitis. 
Això representa la documentació del 
cas més antic de tractament pal·liatiu 
per a aquest tipus de patologies, ja que 
va tenir lloc fa més de 50.000 anys.
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La Síndrome de Down es va descriure com una entitat 
independent en 1866. És una alteració genètica 
provocada per una trisomia al cromosoma 21, amb un 
retard mental mitjà.

Es produeix en un de cada 660 naixements i en un de 
cada 2000, en mares menors de 30 anys i un de cada 40, 
en mares més grans de 45 anys.

Actualment, és un supòsit legal d'avortament a Espanya, 
de manera que la incidència ha disminuït considerablement.

ALTERACIONS DE LA REGIÓ CRANI-FACIAL

Tenen un diàmetre cranial inferior al normal.

Un retard en el tancament de les fontanel·les i les sutures 
cranials, i una distància entre les òrbites, disminuïda.

Els maxil·lars, tant el superior com l'inferior, són petits, igual 
que els sins maxil·lars i les fosses nasals.

El nas és de mida petita, i hi ha una depressió del pont 
nasal i el perfil és aplatat. És freqüent l'obstrucció nasal 
i estan molt predisposats a fer una apnea obstructiva 
del son.

A nivell de l'oïda, tenen el pavelló auricular 
d'implantació molt baixa, les orelles petites i absència 
de lòbuls. Alteracions en el conducte auditiu extern, 
malformacions en algunes ocasions, de la cadena 
d'ossets de l'oïda interna, malformacions de les trom-
pes d'Eustaqui i és freqüent la hipoacúsia.

Són freqüents les cataractes d'aparició precoç, greus 
miopies i estrabisme.
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UNA MICA DE PASTA BASTA

Solem tenir el mal hàbit de posar massa 
pasta dentífrica sobre el raspall de dents, 
ja que aquesta s'ha de posar cobrint 
l'ample i no pas el llarg del raspall. 
Hom ha de raspallar-se les dents durant 
uns 2 minuts com a mínim i això és 
força complicat amb la boca massa 
plena d'escuma i saliva (només cal 
posar una quantitat de dentifrici equiva-
lent a la mida d'un pèsol).
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El coll és curt i gruixut. Presenten gran elasticitat en les 
articulacions, retard en el creixement, tendència a 
l'obesitat i alteracions immunitàries, pel que són més 
freqüents les infeccions, especialment respiratòries.

Presenten un envelliment precoç amb manifestacions 
similars a les de l'Alzheimer. La cardiopatia congènita 
apareix en un 40% dels pacients.

ALTERACIONS BUCALS

A la boca, destacarem uns llavis prominents, gruixuts i 
fissurats, inclinació de la comissura dels llavis cap 
avall i una hipotonia de la musculatura perioral i de la 
masticació i una boca petita. Llengua gran o en posi-
ció avançada a causa de grans amígdales o adenoides 
i fissurada.

ALTERACIONS DENTÀRIES

A nivell dental, hi ha un retard en l'erupció de les dents 
de llet i definitius de fins a dos anys. Les dents són de 
petita grandària (microdòncies) amb una anatomia molt 
poc marcada i són freqüents les agenèsies (manca de 
dents), en concret, els laterals superiors, segons premo-
lars, incisius inferiors i tercers molars. Les arrels de les 
dents són més curtes.

PATOLOGIA DENTÀRIA

La incidència de càries, en aquests pacients, és 
inferior a la de la població normal pel fet que tenen una 
anatomia poc marcada, prenen pocs dolços i en faltar 
peces dentaries, no hi ha apinyament i hi ha espai entre 
dents que impedeixen el dipòsit d'aliments.

Les malalties de les genives, si són més freqüents, 
especialment per la immunodeficiència, per una mala

absorció de la vitamina A, per la respiració bucal, altera-
cions en el col·lagen, alteracions en la microcirculació 
sanguínia i per una mala higiene oral, associada a 
deficiències motores. 

A nivell de l'oclusió, presenten maloclusions greus amb 
bruxisme, generalment diürn, mossegada creuada, 
hipoplàsia maxil·lar superior i avanç de la mandíbula.

Aquests pacients, en moltes ocasions, no poden ser 
tractats de manera ambulatòria per falta de 
col·laboració i s'han de realitzar els tractaments odon-
tològics sota tècniques de sedació conscient, seda-
ció profunda o anestèsia general, depenent de la 
complexitat del tractament, la patologia associada 
que presenta el pacient i el grau de col·laboració. 
Moltes vegades a causa de la seva cardiopatia requerei-
xen tractament antibiòtic abans de ser tractats.

És molt important que acudeixin amb assiduïtat al 
mateix dentista, perquè, poden amb el temps, ser 
tractats de forma ambulatòria i perquè el professional 
realitzarà tractaments preventius d'ensenyament 
d'higiene oral, fluoritzacions, segellats de fissures i 
eviti una patologia dentaria més complexa. Els 
consells sobre alimentació també són importants. 

Poden ser sotmesos a tractament ortodòntic i poden 
ser portadors de pròtesis, tant fixes com removibles, 
però sempre individualitzant cada cas i veient les limita-
cions del pacient i el seu grau de col·laboració i de les 
famílies o dels seus cuidadors, en cas que estiguin institu-
cionalitzats.

El pacient amb Síndrome de Down pot i ha de beneficiar-se 
dels avenços de l'odontologia en totes les especialitats. 
Només caldrà tenir en compte les seves limitacions 
psíquiques i físiques.
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OCTUBRE: MES DELS IMPLANTS DENTALS
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