
DENTISTES EGIPCIS

La professió dental existeix des de fa 
més de 5.000 anys, ja que se sap que els 
egipcis feien extraccions i trepanaban la 
cortical externa de la mandíbula per 
poder drenar abscessos odontològics, 
entorn del 3.000 a.C.
Hesi-Re va ser el primer odontòleg 
conegut, un prestigiós metge de l'Antic 
Egipte encarregat de resoldre i mitigar 
els dolors dentals dels faraons.
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Més del 30% dels pacients adults han presentat hipersen-
sibilitat dentinària en algun moment de les seves vides. 

Per a alguns d'ells, aquesta hipersensibilitat pot representar 
un problema de poca importància, però per a molts altres el 
grau d'incomoditat i l'angoixa emocional provocada pot ser 
aclaparadora. 

A més, les molèsties ocasionades per la hipersensibilitat 
dentinària ens porten a modificar el nostre caràcter, 
canviar la nostra dieta i raspallar inadequadament. 

Tot això, pot implicar que al no tenir una bona higiene oral es 
puguin produir més càries, inflamacions gingivals i proble-
mes periodontals.

QUÈ ÉS LA HIPERSENSIBILITAT DENTINÀRIA?

És una reacció exagerada dolorosa davant un estímul 
sensitiu banal. El dolor dental pot ser de moderat a intens i 
està provocat per estímuls orals habituals, ben localitzat pel 
pacient i que cedeix en cessar l'estímul. 

PER QUÈ APAREIX LA HIPERSENSIBILITAT? 

La seva aparició és deguda a una pèrdua de l'esmalt o 
ciment radicular comportant a una exposició de la 
dentina. Es produeix llavors una obertura dels túbuls denti-
naris al medi oral.

POSSIBLES CAUSES 

Hi ha múltiples causes que poden donar lloc a una 
hipersensibilitat dentinària i per tant a una exposició al 
medi oral dels túbuls dentinaris. 

Les més freqüents són el realitzar un mal raspallat dental 
deixant bacteris a la zona sensible o fins i tot realitzar un 
raspallat dental amb excessiva força i intensitat.

El consum excessiu de begudes i menjars àcids també 
pot ser un altre factor a tenir en compte, ja que el ingerir 
en excés sucs cítrics, sucs molt freds, begudes carbòni-
ques, iogurts, vi blanc o vi negre... pot donar lloc a la pèrdua 
de l'esmalt.
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Un butlletí de

PRECAUCIÓ AMB L'AIGUA AMB GAS

L'aigua carbonatada ha de ser consumi-
da amb moderació ja que al contenir 
àcid carbònic podria arribar a dissoldre 
l'esmalt dental. 
Segons un estudi de la Universitat de 
Birmingham, aquest tipus d'aigua conté 
certes característiques erosives, encara 
que a un nivell molt inferior als refrescs 
carbonatats, el pH és més baix a causa 
de l'addició d'àcid fosfòric.

Smile :) www.clinicalopezgimenez.com     93 487 77 04| N.35      GENER-MARÇ 2017| 



Experts en Somriures

Altres causes a tenir presents són els mals hàbits o 
moviments del sistema masticatori que no tenen un 
sentit útil, com estrènyer molt les dents, menjar pipes, tallar 
fils al cosir, mossegar les ungles, etc.

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT?

Normalment el pacient que presenta hipersensibilitat 
dentinària, sol cursar amb un dolor exagerat davant un 
estímul sensitiu lleu. La durada del dolor sol estar limitada 
en el temps que dura l'estímul. 

Hi ha una perfecta localització de la dent i de la zona 
dolorosa de la dent; és a dir, el pacient sap localitzar amb 
el dit el lloc exacte de la molèstia.

A més, el pacient notarà que presenta hipersensibilitat en el 
raspallat; en menjars àcids, freds i dolços; al tocar-se el coll 
de la dent, etc.

La disminució de la simptomatologia succeirà amb el temps 
(sol cedir en 45 dies).

COM HEM DE TRACTAR LA HIPERSENSIBILITAT? 

Sempre haurem de valorar la intensitat del dolor segons el 
pacient, les vegades que es presenta el dolor al dia i 
l'evolució del dolor i la seva tendència natural de curació.

Els tractaments que existeixen són:

1. Tractament preventiu: 

Consells per evitar la seva aparició i cronificació.

Aquest tipus de tractament és el més important ja que 
evita les causes que produeixen l'exposició de la denti-
na i l'obertura dels túbuls al medi oral. 

Millora l'eficàcia del tractament ambulatori i permet que es 
produeixi el segellat natural dels túbuls per la saliva, el que 
ajuda en la no cronificació del procés i la seva veritable cura. 

Consisteix principalment en donar un consell dietètic 
adequat al pacient; és a dir, aconsellar que elimini de la 
seva dieta el consum de begudes i aliments àcids tenint en 
compte aquells que no identifica com àcids. 

És important també aconsellar que el pacient elimini 
l'exposició de medicaments àcids com l'àcid acetilsalicílic i 
prevenir la presència d'àcid a la boca.

Un altre dels factors a tenir en compte són les instruc-
cions d'higiene oral. S'ha d'utilitzar un raspall adequat de 
consistència mitjana (ni dur ni tou), una pasta dentífrica no 
abrasiva i 30 minuts després de la ingesta.

2. Tractament ambulatori: 

Consisteix en un tractament on el pacient pot aplicar a 
casa uns productes que principalment contenen fluor i 
derivats del potassi (nitrat potàssic, compostos de fosfat 
càlcic, clorur potàssic...).

Es comercialitzen en gels, dentifricis, solucions, esprais i 
col·lutoris; i el pacient haurà de rentar-se, col·locar el gel o 
esprai després de cada raspallat intentant no menjar ni 
beure durant 30 minuts. Com a mínim haurà de realitzar el 
tractament durant 3 setmanes.

3. Tractament en clínica: 

Consisteix en un tractament on es requereix que els 
productes s'apliquin per part del professional dental. 

En aquest cas els vernissos, laques, gels, etc. solen conte-
nir components de fluor, fluorur de sodi, fosfat càlcic, gluta-
raldehid, entre altres, i a concentracions més elevades que 
en els tractaments ambulatoris. 

En aquest cas, a la clínica, es pot utilitzar també el làser com 
a mètode transitori per eliminar la sensibilitat dentinària; i 
fins i tot podem utilitzar resines adhesives que creïn una capa 
segelladora per tancar aquests túbuls dentinaris. 
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* Descompte només aplicable fins el 31 de març de 2017

ORTODÒNCIA INVISIBLE

Primera visita i diagnòstic gratuït
en nens i adults *
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