
ELS DENSTISTES ETRUSCOS

Entre els millors dentistes del món 
antic, trobarem segurament als etrus-
cos, que van poblar La Toscana (a 
l'actual Itàlia) cap a l'any 800 AC, i eren 
capaços d'extreure les dents afecta-
des i substituir-les per peces que ells 
mateixos tallaven d'os o ivori. 
De vegades, fins i tot feien servir dents 
de difunts per donar-li un major realis-
me a les seves restauracions bucals.
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A l'anterior butlletí vam parlar de la repercussió a la boca 
de certs hàbits orals com ara la succió digital, del biberó 
o del xumet.

A continuació seguirem amb la relació d'hàbits que 
poden provocar mal posicions dentàries i/o esquelèti-
ques, entre els quals trobem la deglució atípica i la respi-
ració oral, així com el seu tractament.

DEGLUCIÓ ATÍPICA

També anomenada deglució infantil o immadura. Con-
sisteix en la interposició de la llengua entre les dents, 
durant la deglució. La deglució infantil desapareix en 
general als 18 mesos d'edat, moment en què erupcionen 
les dents de llet.

Però si es produeix alguna alteració durant aquest perío-
de (com succió de dit, xumet perllongat ...), pot portar

a la persistència de la deglució infantil.

En aquests pacients freqüentment observarem mossega-
des creuades, acompanyades de mossegades obertes.

RESPIRACIÓ ORAL

És una disfunció molt comú que sol generar una malo-
clusió dental i esquelètica. Hem de diagnosticar correcta-
ment la respiració oral com un hàbit o com una malaltia 
obstructiva de vies respiratòries altes. 

Així doncs, en primer lloc enviarem al pacient a 
l'otorrino per descartar algun problema obstructiu 
(carnots, amígdales grans, rinitis al·lèrgica…).

El pacient amb respiració oral presentarà una incom-
petència labial, llengua baixa, menor desenvolupa-
ment transversal del maxil·lar superior (mossegades 
creuades) i menor creixement de la mandíbula.
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UNA APP PER CUIDAR LES TEVES DENTS

Disponible en diversos idiomes i per 
només 2,99 €, Dental Care Aid és una 
aplicació per a iPhone i iPad en la qual 
s'explica de forma detallada mitjançant 
il·lustracions i vídeos en 3D diversos 
procediments vinculats a la nostra salut 
i cura bucodental. 
Des de com utilitzar un raspall de dents 
manual, fins un d'elèctric, la seda 
dental, el raspall interdental, etc.
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En els casos més severs, aquests canvis afecten la cara 
del pacient, oferint un aspecte que es coneix com 
“Facies adenoide o síndrome de la cara llarga” (cara 
estreta i llarga, bosses palpebrals, orificis nasals petits, 
llavi superior curt...).

ALTRES HÀBITS

Hi ha una sèrie d'hàbits posturals que poden modificar 
l'oclusió del pacient depenent de la durada, intensitat i 
freqüència amb què es realitzin. 

Entre ells destaquem:

La succió labial: generalment acompanya ressalt 
augmentat i mossegada oberta. 

La propulsió mandibular: freqüentment s'observa 
quan hi ha dolor a l'orofaringe. Es generen moviments 
anteroposteriors de la mandíbula per tal d'alleujar 
aquestes molèsties.

Hàbits posturals diürns i/o nocturns: es realitzen 
suports forçats de manera contínua que poden afavo-
rir compressió en les zones de creixement.

Mossegar-se les ungles, llapis, bolígrafs, o posar-se 
a la boca algun objecte de forma repetitiva pot 
convertir-se en un hàbit que, si és intens, pot generar 
o afavorir algun tipus de maloclusió. 

TRACTAMENT DELS HÀBITS ORALS: 
TERÀPIA MIOFUNCIONAL

Definirem a la teràpia miofuncional com el conjunt 
d'exercicis i procediments que rehabiliten i reeduquen 
aquells patrons musculars que són inadequats.

Està indicada en:

Els hàbits de succió (sobretot succió digital), on es 
combinen amb hàbits secundaris com la interposició 
lingual i labial.

La deglució infantil o atípica. 

La respiració oral, després d'haver eliminat 
l'obstacle rinofaringi origen de la disfunció, ja que 
sol persistir l'hàbit malgrat haver estat eliminada 
la causa.

En els casos d'hipotonia muscular generalitzada o 
localitzada en l'àrea orofacial, ja que en aquests 
pacients s'observa una falta de segellat perioral.

Els exercicis de reeducació són independents de la 
tècnica ortodòncica però necessaris, de tal manera 
que els resultats mecànics obtinguts per la nostra 
aparatologia, més l'acció muscular restablerta per la 
rehabilitació funcional, millora el resultat i l'estabilitat 
del tractament.

Per tant, la teràpia miofuncional estarà indicada abans 
i durant el tractament ortodòntic, per tal de restablir 
l'equilibri muscular.

Per últim, hem de recordar que l'eliminació de l'hàbit 
sempre és difícil si el nen no està disposat a 
abandonar-lo. 

El més important no serà el com intentem reeducar 
l'hàbit, sinó el desig d'eliminar-lo per part del pacient, 
pel que  necessitarà d'estímuls positius de reafirma-
ció de conducta tant per part dels seus tutors com 
per l'especialista.

ELS HÀBITS ORALS I LA SEVA REPERCUSSIÓ A LA BOCA (continuació)
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MAIG: MES DEL BLANQUEJAMENT 
DENTAL

en blanquejament dental*

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* Oferta només aplicable fins el 31 de maig de 2015.

10% de descompte
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