
PROBLEMES GELATS

A vegades menjar un gelat o una beguda 
freda es converteix en un petit suplici a 
causa de la sensibilitat dentinària, que 
es produeix si es deteriora l'esmalt i la 
dentina queda exposada. 
Les causes més comunes perquè això 
succeeixi són un raspallat massa agres-
siu o amb un raspall massa dur, cruixir 
les dents, mala higiene bucal o una 
recessió/malaltia a les genives.
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La Hipomineralització Incisiva Molar (HIM) va ser descri-
ta l'any 2001 per Weerheijm i col. per a definir una pato-
logia desconeguda. No obstant això, no va ser fins l'any 
2003 quan va ser acceptada com a entitat patològica 
en la Reunió de l'Acadèmia Europea d'Odontopediatria 
a Atenes.

Cal destacar però que el primer cas documentat data de 
l'any 1970. 

La HIM és un trastorn de desenvolupament de les 
primeres molars i de les incisives permanents. 
L'esmalt afectat és fràgil i fàcilment es pot despren-
dre deixant exposada la dentina, cosa que afavoreix 
la sensibilitat dental i el desenvolupament de càries. 

Aquesta patologia es manifesta amb taques opaques 
a la corona dental, que són conseqüència d'un defecte

qualitatiu del desenvolupament de l'esmalt en el qual els 
nivells de fosfat i calci estan reduïts. S'ha observat un 
augment de la prevalença d'aquesta patologia en els 
últims anys.

A QUINES DENTS AFECTA?

La hipomineralització o síndrome incisiu-molar afecta 
exclusivament a les primeres molars permanents i en 
ocasions a les incisives.

En tots els casos hi ha afectació de les molars i ocasio-
nalment incisives, donant-se aquesta afectació quan 
estan afectades 2 o més molars permanents.
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RASPALLS DE QUALITAT

Per tenir una bona higiene dental és de 
vital importància l'elecció del raspall de 
dents, adquirit preferiblement a farmà-
cies, ja que garanteixen qualitat de 
producte i controls de qualitat. 
Un dels materials més recomanats pels 
raspalls és el Tynex, un tipus de Nylon 
poc abrasiu (respectuós amb les 
genives) i que assegura el control de la 
placa bacteriana. 
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S'ha vist que hi ha una relació directa entre el nombre 
de dents afectades per la hipomineralització i la 
severitat de la seva afectació.

Hi ha diversos graus d'afectació que van des de 
simples taques fins a grans destruccions de la corona 
dental. 

COM ES POT DETECTAR?

Es caracteritza per un defecte qualitatiu de l'esmalt 
ocasionat per l'alteració en la calcificació en els primers 
estadis de la maduració dels ameloblasts.

Clínicament, s'observen a les dents opacitats anor-
mals i delimitades que presenten una coloració que 
varia des del blanc guix al groc-marró donant a la 
dent un aspecte porós. En general, les zones afecta-
des solen ser les cúspides de les molars i les vores 
incisals de les incisives. 

QUINS SÍMPTOMES PRODUEIX?

Les dents afectades per aquesta patologia són molt 
sensibles al fred i a la calor. Poden presentar una greu 
molèstia pel nen a causa dels canvis tèrmics o el dolor en el 
moment del raspallat o en l'aplicació de fluor. 

QUINES SÓN LES CAUSES?

La causa és desconeguda, encara que a dia d'avui 
existeixen diverses teories al respecte.

En opinió d'alguns autors més d'un 87% dels nens amb 
HIM tenen antecedents mèdics d'interès. 

En la majoria de casos es combinen diversos factors, 
agreujant així la severitat de la patologia. 

Entre d'altres, poden ser factors de risc predisponent: 

Episodis de febre materna

Prematuritat

Baix pes en néixer

Factors ambientals

Febres altes i problemes respiratoris

Otitis

Ús perllongat de medicació

Deficiències de vitamina D

QUIN TRACTAMENT TÉ?

En aquest tipus de pacients és necessari un control 
exhaustiu. 

El tractament depèn del grau de severitat, des 
d'aplicacions de fluor tòpic per afavorir la reminera-
lització de l'esmalt afectat, fins i tot pautar 
col·lutoris amb antisèptics per disminuir la càrrega 
bacteriana, segellats de fissures o obturacions 
(empastaments) de les dents afectades. 

En els casos més extrems pot ser necessària l'extracció 
de les molars afectades.  

HIPOMINERALITZACIÓ D’INCISIVES I MOLARS / HIM (continuació)
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JULIOL: MES DE LES REVISIONS INFANTILS

Fluoritzacions gratuïtes 
en nens *

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

Fluoritzacions gratuïtes 
en nens *

* Servei gratuït només aplicable fins al 31 juliol de 2015
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