
LA IMPORTÀNCIA DE LA SALIVA

Una persona adulta genera entre 1 i 2 
litres diaris de saliva, el que suposa que 
al llarg de la seva vida podria omplir més 
de dues piscines amb ella. 
Aquest fluid compleix amb diverses 
funcions de vital importància com ara 
facilitar la deglució d'aliments, intensifi-
car el sentit del gust i protegir les 
nostres dents dels bacteris que es 
generen a l'interior de la boca.
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Les funcions de respiració, succió, deglució, masticació 
i fonació, durant el període infantil, estimulen el 
creixement i desenvolupament dels maxil·lars. La 
correcta posició de les dents és deguda en part, a 
aquest equilibri funcional, i tot el que alteri l'equilibri 
(com alguns hàbits), produirà malposicions den-
tàries i/o esquelètiques.

Es defineixen els hàbits com accions involuntàries al 
subjecte, amb caràcter repetitiu i permanent en el 
temps i que poden ser suprimides per mitjà de 
mecanismes de reeducació.

No podem oblidar que hi ha, a més dels hàbits, altres 
factors que influeixen a nivell del creixement i 
l'oclusió com són: la pèrdua prematura de dents 
temporals, factors generals com el sexe, la raça, 
l'herència i els factors morfogenètics.

SUCCIÓ DEL BIBERÓ

Els avantatges de la lactància materna són múltiples. 
Entre els principals beneficis de la lactància mater-
na, dins de la cavitat oral, trobem una menor 
tendència a la maloclusió, millor activitat muscular 
orofacial, menor freqüència d'hàbits i menor risc de 
càries.

Però quan no és possible fer lactància materna, hem 
de vigilar el tipus de tetina emprada: si té forma 
anatòmica i consistència elàstica i tova, no perjudica 
la posició de la llengua. En els casos en què la tetina 
no té forma anatòmica i és rígida, obliga a la llengua a 
adoptar una posició baixa, afavorint la deglució atípica o 
la respiració oral.
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MÉS DENTS QUE EL RATOLÍ PÉREZ

L'animal amb més dents és el peix gat, 
que deu el seu nom als tentacles que a 
manera del bigoti d’un gat s'estenen 
per les seves mandíbules, i té al voltant 
de 9.280 petites dents. 
Un altre espècimen també molt "dentut" 
és el tauró balena, que té més de 4.500 
peces dentals, molt allunyats tots dos de 
les 32 dents que posseeix l'ésser humà, 
sense comptar els queixals del seny.

Smile :) www.clinicalopezgimenez.com     93 487 77 04| NÚM.22      ABRIL 2015| 



Experts en Somriures

La deglució serà normal amb l'ús de tetines anatòmi-
ques ja que el moviment de succió que ha de fer el nen 
per obtenir la llet serà bastant similar al que es realitza 
durant la lactància materna. 

En aquelles situacions en què es fa més gran el forat 
de la tetina del biberó, per tal que el nen acabi abans 
de menjar, l'únic que s'afavoreix és la sortida a "doll" 
de l'aliment i un menor esforç del nen que, en acabar, 
no se sent cansat i encara té necessitat de succionar. 
Per tant, s’afavorirà la presència d'hàbits com el 
xumet o el dit.

SUCCIÓ DEL XUMET

Un xumet amb tetina anatòmica i de grandària apropia-
da, permet que el nen continuï amb els moviments de 
succió que la mandíbula realitza durant la lactància. 
Però si aquesta tetina no és anatòmica o la mida no 
és l'apropiada, la llengua es manté en posició baixa. 

És important explicar als pares la convinença de supri-
mir l'ús del xumet infantil el més aviat possible, ja 
que la seva persistència en nens majors de dos anys 
origina una mossegada oberta anterior.

SUCCIÓ DIGITAL

Tot i que el nen pot succionar un o més dits, el més 
comú és la succió del polze. La succió digital ocasio-
na efectes de tipus dental (mossegada oberta ante-
rior), ortopèdic (manca de desenvolupament del 
maxil·lar) i funcional (llengua més baixa). La maloclu-
sió dependrà de la posició del dit, intensitat, 
freqüència i durada de l'hàbit.

Aquest hàbit sol ser perllongat en el temps i difícil de solu-
cionar de forma espontània pel nen o les seves famílies. 
Així que moltes vegades requereixen de la intervenció 
d'un ortodoncista especialitzat.

En la propera entrega, finalitzarem aquesta descripció 
dels diferents hàbits orals, entre els quals trobarem la 
deglució atípica o la respiració oral, així com el seu 
tractament.

ELS HÀBITS ORALS I LA SEVA REPERCUSSIÓ A LA BOCA (continuació)
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