
SOMRIURES INFLUENTS

Un estudi realitzat per la Universitat de 
Sevilla va revelar que els somriures de 
les persones més influents del món 
comparteixen certes característiques. 
Les principals són que la geniva superior 
no sol quedar exposada més d'1 o 2 
mil·límetres, l'exposició de les dents 
inferiors és menor que la dels superiors i 
el llavi superior és una mica més promi-
nent que l'inferior
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QUÈ ÉS LA HIPERSENSIBILITAT DENTINÀRIA?

Segons l'American Association of Endodontists, la 
hipersensibilitat dentinària es defineix com un dolor 
agut, de curta durada, que es presenta quan la den-
tina (part interna de la dent) exposada, respon a un 
estímul tèrmic, químic o físic. No pot ser atribuït a cap 
forma de patologia o malaltia dental. Es considera 
d'etiologia multifactorial.

És la causa més freqüent de dolor dental i mostra una 
alta prevalença, afectant aproximadament entre el 37 i el 
52% de la població.

En general afecta les persones d'entre 20 i 50 anys, i 
s'observa una major incidència entre els 30 i els 39 anys.

En els últims anys s'ha vist incrementada en pacients 
joves per l'excés del consum de begudes àcides i l'ús 
indiscriminat de productes de blanquejament dental 
sense supervisió.

ORIGEN

La recessió gingival és la causa principal d'exposició 
dentinària. La sensibilitat dental es produeix quan la 
dentina, que es troba protegida per la geniva, ciment 
radicular i l'esmalt dental, perd la seva protecció natural 
i queda al descobert.

CAUSES

Nombroses situacions causen l'exposició dels túbuls 
dentinaris i poden provocar Sensibilitat Dental. 

Aquestes solen estar relacionades amb l'estil de vida 
dels pacients i els seus hàbits diaris d'higiene oral:

Un raspallat dental incorrecte en força i/o freqüència i 
una pasta dental molt abrasiva, poden provocar el 
desgast de l'esmalt i/o del ciment, exposant la dentina.

Els àpats i begudes amb àcid (sucs de cítrics, refrescos 
carbònics, etc.) provoquen descalcificació o erosió de la 
dent sobretot a nivell del seu coll.

La força excessiva de la masticació (trauma oclusal, 
bruxisme) o els mals hàbits del pacient poden provocar 
desgasts (atrició i/o abfracció) i exposició dentinària.

El tractament periodontal, sobretot la cirurgia, pot elimi-
nar part de la geniva donant lloc a la recessió gingival.

Experts en Somriures

Smile
Sabies que...?

:)
Un butlletí de

CÀRIES PREHISTÒRIQUES

L'ésser humà sempre ha conviscut 
amb les càries, ja que aquestes 
existeixen des d'abans que aparegués 
l'Homo Sapiens Sapiens. 
Més concretament, s'han trobat 
evidències de càries dentals en 
cranis pertanyents a l'home de 
Cromanyó (23.000 aC), el qual inten-
tava alleujar el dolor mitjançant eines 
i tècniques rudimentàries.
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Experts en Somriures

Patologies generals o certes situacions que provo-
quen un mitjà oral àcid, com són les patologies esto-
macals (úlcera, hèrnia de hiat), psicològiques (bulímia, 
anorèxia nerviosa) o professionals (tastadors de vins, 
forners, etc.).

També pot aparèixer com a conseqüència de reces-
sions gingivals causades per tractaments odontolò-
gics, com una neteja professional, un tractament perio-
dontal bàsic o una ortodòncia.

Pot estar provocada per una simple anomalia anatòmi-
ca per la qual la dentina quedi al descobert.

DIAGNÒSTIC

El dolor a causa de sensibilitat dental és fàcilment iden-
tificable, ja que apareix sempre davant estímuls diver-
sos però clarament reconeixibles: aliments o begudes 
molt fredes o molt calentes, consum de substàncies 
dolces o àcides, raspallat de dents, dolor en respirar 
aire fred, etc. El dolor que es manifesta és intens, molt ben 
localitzat en la dent que el pateix i de curta durada; només 
se sent mentre actua l'estímul que el provoca.

Si el dolor que es produeix no es relaciona amb un estímul 
determinat i/o persisteix després que aquest cessi o no es 
localitza bé, probablement la causa no sigui sensibilitat 
dental i podria ser degut a l'existència de patologies subja-
cents, com, per exemple, la càries dental.

Per això, és important acudir a la consulta clínica perquè 
l'odontòleg pugui realitzar una exploració i un diagnòs-
tic precís. Es recomana un control cada sis mesos.

TRACTAMENT

La hipersensibilitat dentinària pot ser tractada amb èxit 
en la majoria dels casos.

Per a un correcte tractament de la sensibilitat dental, és 
molt important establir unes mesures preventives junta-
ment amb un tractament adequat (tractament en clínica 
i/o domiciliari).

Les mesures preventives que es recomanen són les 
següents:

Pautar uns hàbits dietètics: evitant el consum de begu-
des i aliments àcids.

Correcció de mals hàbits: evitar l'ús d’escuradents, 
bruxisme, etc.

Instruccions correctes d'higiene oral: tècnica de raspallat 
adequada i utilitzar una pasta dentífrica poc abrasiva.

Juntament amb aquestes, és important l'ús d'agents 
dessensibilitzants per tractar la sensibilitat dental.

La gran majoria dels productes d'ús ambulatori per tractar 
la sensibilitat dental, inclouen en la seva composició 
agents dessensibilitzants que penetren fins a la polpa pels 
túbuls dentinaris oberts i actuen inhibint la transmissió 
nerviosa que produeix el dolor. Aquests també inclouen 
en alguns casos fluorurs, que actuen taponant parcial-
ment els túbuls dentinals.

Quan les pastes no donen suficient resultat, el 
dentista pot adoptar algunes teràpies a la clínica 
utilitzant una sèrie de materials dentals. Pot utilit-
zar un segellant (material plàstic que es pinta sobre 
les dents) o una resina (material de restauració del 
color de la dent).

Un altre sistema utilitzat en la clínica dental és el Làser que 
es pot aplicar a tot tipus de persones, fins i tot aquelles 
que pateixen del cor o pacients embarassades.
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F E B R E R :  MES DE LES NETEGES
D E N TA L S   

en neteges dentals*
10% de descompte

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* Descompte només aplicable fins al 28 febrer de 2015.
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