
ESMALT VITAL

L'esmalt de les dents posseeix una 
duresa que només és superada pel 
diamant i és per això que les freses de 
treball dels dentistes estan fabricades 
amb aquesta pedra preciosa. 
Tal característica ha atorgat a l'esmalt 
dental un paper fonamental en la super-
vivència de la raça humana, ja que en la 
prehistòria la dona utilitzava la vora incisal 
per tallar el cordó umbilical del nadó.
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El piercing oral pot definir-se com la col·locació de 
joies, additaments o adorns amb diversos fins, des 
de per motius estètics o de moda, fins a motius de 
religió, pertinença a un determinat grup, cert toc de 
rebel·l ia, increment del plaer sexual, i un llarg 
etcètera.

Es tracta d'una pràctica ancestral que en occident va 
ser ressuscitada a finals dels anys 70 del passat 
segle pel moviment punk; però ja en època dels egip-
cis, dels maies, dels membres de la guàrdia del 
Cèsar a Roma, i en època de la Inquisició, entre 
molts altres exemples, es veien aquestes manifesta-
cions d'art corporal.

POSSIBLES COMPLICACIONS

Les complicacions que poden derivar-se dels pier-
cing orals no només es produeixen durant la perfo-
ració, sinó que també poden aparèixer en qualsevol 
moment al llarg del seu ús.

COMPLICACIONS DURANT LA PERFORACIÓ

Sagnat incontrolat: la llengua és una zona especial-
ment irrigada, i normalment es tracta d'un sagnat 
controlat ràpidament, encara que s'han descrit casos 
d'hemorràgies extremes, que haurien de rebre una 
atenció immediata.

Nervi danyat o parestèsia: la llengua és una zona 
àmpliament innervada, pel que és possible traves-
sar un nervi durant el procés de col·locació. És 
més freqüent quan es perfora la part dorsilateral 
que la dorsiventral, però també podria passar que, 
si això passés, es produïssin danys sensorials o 
motors en funció del nervi i fins i tot arribar a crear 
una parestèsia.
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COMPTE AMB EL SUCRE

No tots els dolços són igual de perillosos 
per les nostres dents. 
En contra del que es sol pensar, el sucre 
que contenen alguns aliments com el 
pa, les patates fregides o les galetes, 
que s'enganxen amb facilitat a les 
dents, els fa més propensos a causar 
càries que un altre tipus d'aliments, 
amb uns sucres que es dissolen molt 
més ràpid amb la saliva.  
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Malalties de transmissió: tot el material, 
equips i suplements, han d'estar correctament 
esteri l i tzats per evitar una possible transmissió 
de malalt ies. 

COMPLICACIONS A CURT TERMINI

Inflamació, dolor i infecció local: els teixits que 
envolten el piercing, després de la perforació, solen 
estar inflamats i ulcerats creant cert dolor. La infla-
mació i el dolor són les complicacions més 
freqüents.

Trauma sobre la geniva: eritema i edema. El erite-
ma localitzat és l'afecció més freqüent en implanta-
cions bucals.

Al·lèrgia: el metall del que està constituït el pier-
cing, en algunes ocasions pot ocasionar una reac-
ció al·lèrgica.

Bacterièmia: és la presència de bacteris en el 
f lux sanguini, cosa freqüent i que normalment no 
provoca símptomes ja que els bacteris que 
entren en el f lux sanguini en general són eliminats 
pels glòbuls blancs. No obstant això, en ocasions 
es presenten alguns símptomes com febre, 
calfreds, tremolors i enrogiment al voltant de la 
perforació, etc., ocasionats perquè la quantitat 
de bacteris és massa gran com perquè puguin 
ser el iminades fàcilment i apareix una infecció 
anomenada sèpsia, que causa símptomes greus. 
Després d'una col·locació recent, s'haurà de 
sol·l icitar atenció sanitària si apareixen aquests 
símptomes.

COMPLICACIONS A LLARG TERMINI

Cúmul de placa bacteriana i càlcul (tosca): el 
piercing és una zona de retenció de restes alimen-
taris, i d'higiene més complexa; per això, és un 
focus de bacteris que arriben a causar halitosi. Les 
restes de menjar i càlcul s'acumulen a la zona del 
piercing, promovent la infecció.  

Ingesta i aspiració: poden donar-se per una mala 
fixació, mala manipulació durant la seva col·locació 
o per moviments amb gran pressió. 

Alteracions en la parla i en la masticació: pot ser 
habitual, depenent de la zona on estiguin 
col·locats.

Hiperplàsia tissular i epitelitzacions: pot anar acom-
panyat de dolor i edema. La perforació dels teixits tous 
pot cicatritzar de manera hiperplàsica. 

Malposició dentària: es pot donar una inclinació 
inadequada de les incisives inferiors a causa d'un 
desequilibri de les forces musculars. 

Dehiscència i pèrdua òssia: poden arribar a 
provocar una pèrdua òssia horitzontal localitzada 
pel trauma constant que genera el piercing. 

Traumes, fissures i fractures: són les lesions 
més freqüents descrites per l'ús de piercing 
intraorals. L'hàbit de jugar amb el pendent i 
empènyer-lo contra les dents o simplement el fet 
de tenir un objecte estrany a la boca pot ocasionar 
fractures, fissures, abrasions o despreniments de 
trossos d'esmalt, podent provocar danys a la 
polpa dental, sensibilitats.

PIERCINGS ORALS (continuació)
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SETEMBRE: MES DE LA PREVENCIÓ INFANTIL

Ensenyament gratuït d'higiene oral  
en nens menors de 14 anys *

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT  AL 93 487 77 04

Ensenyament gratuït d'higiene oral 
en nens menors de 14 anys *

* Servei gratuït només aplicable fins al 30 setembre de 2015
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