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DIABETIS I SALUT 
BUCODENTAL





Aquests estudis indiquen que les persones amb  diabetis corren un 
major risc  de problemes de salut bucal com gingivitis (malaltia  de les 
genives  en l’etapa inicial) i periodontitis (malaltia avançada de les 
genives), perquè són més susceptibles a infeccions bacterianes i tenen 
menor capacitat de combatre las bactèries que envaeixen  les genives.

 



És un cercle viciós?

Està demostrat  que hi ha un cercle viciós entre la diabetis i les malalties de les 
genives.

Els diabètics són mes susceptibles  a tenir malalties de les genives, i aquestes 
afecten al control  i l'estabilització dels nivells de la glucosa en sang i 
contribueixen a l’avançament de la diabetis.



Si tinc diabetis tinc  més risc  de problemes dentals?

Si el  nivell de glucosa en sang  no està ben controlat, pot tindre més  
probabilitats  de tenir una malaltia  avançada a les genives i  perdre més dents 
que les persones sense  diabetis. 

                 I tornant al “bucle”...

Una malaltia avançada de les genives  pot ser un factor que causa el augment 
de la glucosa i dificulta el control de la diabetis.



  Com es manifesta la diabetes a la boca?

- Xerostomia (boca seca) inexplicada.
- Candidiasi (fongs) crònica o intensa.
- Síndrome de la boca cremant.
- Càries extenses.
- Abscessos periodontals múltiples o recurrents.
- Periodontitis de progressió rapida.
- Retràs en la cicatrització de les ferides.
- Cúmul placa bacteriana.
- Hiperplasia gingival: granuloma piogènic. 



Quins són els  senyals de les malalties periodontals?

•  Sagnat al raspallar.

•  Genives toves, inflamades i roges.

•  Genives desenganxades de les dents.

•  Mal alè persistent.

•  Pus entre les dents i les genives.

•  Dents amb mobilitat i separades. 



GINGIVITIS

Inflamació lleu de la geniva.
Pot derivar en periodontitis.
El sagnat és el simptoma 
principal i senyal d’alerta.

PERIODONTITS

Infecció greu de la geniva i de la 
resta de teixits de suport de la 
dent.
Afecta a la salut general, augmenta 
el risc de malalties cardiovasculars, 
diabetes, parts prematurs...



Què és la càries?

La càries és una  destrucció de les estructures de la dent i  una de les 
malalties mes freqüentes de la espècie humana.

La càries és una malaltia  multifactorial que es caracteritza por la destrucció 
del teixits dentals



Què causa la càries?

Els carbohidrats (sucres i midons) augmenten el risc de càries.

Menjar sovint  augmenta el temps en què els àcids estan en contacte amb la superfície de la 
dent.

Les bactèries, l'àcid, les restes  de menjar i la saliva es combinen i formen  la placa dental 
que se adhereix a les dents.

La placa comença a acumular-se a les dents als 20 minuts de la ingestió d’aliments.

Si la placa no es treu per complet i de forma rutinària, s’afavoreix l'aparició de càries, que 
comença a l’esmalt, avança cap a la dentina i fins arribar al nervi. 



Quins signes i símptomes dóna la càries?
Comença amb sensibilitat al fred, després al calent i dolç.

Mes tard apareix dolor intens, més per la nit, augmenta amb el contacte, no podem tancar la 
boca.

Però el dolor pot no aparèixer fins fases avançades de la malaltia.

Exploració:

Forats  visibles a les dents.
Zones fosques o blanques a les dents.
Alteracions de la superfície de les dents.
Las radiografies dentals ens poden mostrar  caries que no veiem a simple vista.



QUÈ PODEM FER?
Mantenir una bona higiene.

Mantenir una bona dieta.
Mantenir una vida saludable. 



Sabem com es raspallen les dents?



Com ha de ser el raspall de dents?

La forma i mida adequada  del raspall dependrà de l’edat i de 
les  nostres habilitats per fer els moviments del raspallat.

 Capçal del raspall:

- Dependrà de la mida de la boca i de la capacitat de la 
persona per obrir-la. 
- No ha de ser mes llarg que l’amplada dels dos incisius 
centrals superiors. 
- Per a un adult un raspall de dents per a  nens, amb el capçal 
petit,  pot facilitar el raspallat de les zones mes difícils de la 
boca.



Com ha de ser el raspall de dents?
- Cal triar el raspall més adequat  per aconseguir una bona 

higiene bucal,
respectant les necessitats especials de cada persona.

- Filaments del raspall: Han de  ser suaus i de puntes 
arrodonides. 

- Cal canviar el raspall quan els filaments hagin canviat la 
seva forma original o estiguin oberts. 



Raspall elèctric ?

Els raspall de dents elèctric i els raspalls amb capçals especials 
també poden ser una alternativa.

Aquest raspalls funcionen d’una forma diferent. És important saber 
com utilitzar-los abans de fer-los servir.



Manual o elèctric?

No hi ha evidències a la literatura que confirmin quina es la millor 
tècnica de raspallat.

Hi ha evidència que és millor usar un raspall elèctric que un manual,

PERÒ: Cal usar-los bé, seguint les instruccions. No son més ràpids 
que els manuals.



Pasta de dents i colutoris

Els podem classificar:

- Cosmètics 

- Medicament :

                 - Manteniment.

                 - Tractament.



He de dir-li al dentista que sóc diabètic?
Les persones amb diabetis tenen necessitats especials, i el seu  dentista i 
higienista han de saber la  historia clínica per poder-lo tractar.
Cal informa de qualsevol incidència de l’ estat de salut.
Hem de posposar qualsevol procediment  dental que no sigui d ‘emergència, si no 
tenim la glucosa ben controlada.



Atencions especials amb el pacient diabètic

• Recomanar que durant el tractament odontològic segueixi el seu règim de vida 
habitual.

• Donar visites pel matí i que siguin breus.

• En diabètics descompensats mirar la cetonuria i la glucemia abans del 
tractament.

• Tenir a mà begudes amb sucre.

• Al acabar, donar les pautes necessaries perquè segueixi amb la seva dieta i 
tractament.



I a casa?

- Rentar les dents després de cada menjada. La raspallada més important és la 
de la nit, o abans d’anar a dormir.

-  Fem servir un raspall de dents suau i substitueix-lo cada 3 mesos.

-  Utilitzar fil dental diariàment.. 

 



GRÀCIES 
per la vostra atenció
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