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i Ortopèdia dentofacial

Ortopèdia al dentista.
Les bases d’un bon creixement

L’ortopèdia 
dentofacial, què és?

L’ortopèdia dentofacial és una 
especialitat de l’odontologia cen-
trada en el desenvolupament i el 
creixement facial, que ajuda tam-
bé a solucionar problemes respi-
ratoris i fonètics. Normalment és 
confosa amb l’ortodòncia. L’orto-
dòncia en canvi, consisteix prin-
cipalment a corregir la posició de 
les dents.

Aquest tipus d’ortopèdia com-
plementa els tractaments con-
vencionals d’ortodòncia.  De fet, 
pot solucionar més ràpidament les 
anomalies que amb l’ortodòncia 
es prolongarien. 

A diferència dels adults, els nens 
estan en una fase de continus can-
vis a causa del creixement. El des-
envolupament de la cara no no-
més depèn de la genètica, sinó 
també de la seva capacitat per po-
der respirar i menjar adequada-
ment. També depèn de la postura 
habitual en repòs que normalment 
serà amb la boca oberta.

Es pot utilitzar en qualsevol ti-
pus de problemes esqueletal, si-
gui per deficiència o per excés, on 
s’estimula l’os per redirigir la di-
recció del seu creixement amb el fi 
d’aconseguir una dentició en una 
posició ideal, oclusió equilibrada 
i harmonia facial. Aquests estí-
muls utilitzats per canviar els pa-
trons esqueletals estan generats 
per diferents aparells correctors 
que poden ser tant fixes com re-
movibles, intraorals o extraorals o 
combinats.

La paraula té un significat; or-
to significa ‘recte’ i pèdia signi-
fica ‘formació’.

A quina edat es 
recomana realitzar-la?

Les associacions americana i eu-
ropea d’ortodòncia recomanen 

començar els tractaments d’orto-
pèdia entre els 6 i els 12 anys, quan 
el creixement està en ple desen-
volupament i ja hi ha presència de 
dents definitives.

La duració dels tractaments és 
molt variable. Tot depèn del proble-
ma i estructura facial a modificar.

Principals beneficis d’un 
correcte tractament 
d’ortopèdia

1. Afavorir un correcte creixement 
i desenvolupament dels maxil·lars.
2. Corregir hàbits de succió i de de-
glució.
3. Crear un correcte espai per la 
dentició definitiva.
4. Eliminar problemes de respiració.
5. Reduir significativament el risc 

de patir accidents traumàtics a 
dents amb molta prominència.
6. Evitar tractaments quirúrgics 
per asimetries en pacients d’edat 
adulta.

Una bona planificació per part de 
professionals ortodontistes  és im-
portantíssima perquè els resultats 
dels tractaments amb ortopèdia 
siguin exitosos.

S’ha d’acabar recordant que una 
bona higiene ajuda que els resul-
tats siguin tan bons com espe-
rem.


