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EDITORIAL

Es la càries dental una malaltia en declinació?

EMILI CUENCA I SALA, LLUÍS SERRA I MAJEM

Programa de Salut Dental. Servei de Promoció de la Salut. Departament de Sanitat i Segu-
ritat Social. Generalitat de Catalunya.

Tradicionalment, quan es parlava de malalties dentals, en particular de caries dental, era

obligat de calificar-la com una de les malalties mes prevalents d'entre les que pateix l'home
modern. Actualment, aquest concepte ja no és universal i convé matisar-lo.

La disminució espectacular (més d'un 40 % en els darrers 15 anys) en la prevalença de

càries entre la població infantil i en alguns dels països més industrialitzats, està resultant un

interessant fenómen analitzat per molts investigadors arreu del món. En el moment actual

no s'ha arribat encara a un total acord alhora d'atribuir-ne una causa en aquest declivi. No

obstant, algune's evidencies poden ésser ja afirmades inequívocament. Així, no cal pensar

en trobar una única causa que expliqui aquest declivi de caries, sino diverses, la qual cosa

és ben comprensible si tenim en compte que la caries es una malaltia d'etiologia multifac-
torial.

Sabem que la presencia de placa bacteriana sobre la superficie de l'esmalt dentari, la
susceptibilitat individual, i la presencia d'una dieta rica en sacarosa són, conjuntamcnt,
elements imprescindibles per a l'aparició de caries.

D'altra banda, l'anàlisi de les característiques entre els diversos països on s'ha produit
el fenómen de la disminució de càries mostra una coincidencia en alguns factors tals com:
— la presencia d'amples capes de població sotmeses a l'acció preventiva del flúor en les se-

ves variades formes de vehiculització.
— la millora en l'educació sanitaria i en higiene oral.

— l'actitud preventiva del personal sanitari en general.

Es a dir, bàsicament el control d'aquesta malaltia en els països on es produeix, és atribuible

sobretot als canvis en el comportament dels individus més que en l'actuació clínica i repa-

radora de l'odontologia.
Es poden extreure algunes importants lliçons en un pais com el nostre, que al igual que

en la majoria dels països d'Europa, la càries Iluny de minvar augmenta en la seva prevalen-

Ça. Una i molt important, és que l'aplicació indiscriminada de recursos humans i mate-

rials no aconsegueix controlar la malaltia en aquest sentit l'odontologia hipertecnificada i
amb una visió excesivament mecanicista dels problemes dentals, s'ha mostrat inadequada
Per a controlar, a nivell poblacional, la malaltia de caries. Així ho mostren els fràgils resul-
tats epidemiológics que han emprat enormes quantitats de recursos humans i materials en
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tractar les seqüeles de la malaltia, però en canvi, no apliquen programes preventius amplis.
La República Federal Alemana, i el Japó en són clars exemples.

D'altra banda, moltes d'aquestes mesures preventives són a l'abast, no únicament dels
professionals de l'odontologia, sino també d'altres professionals sanitaris. L'educació sani-
taria dental a fi d'adquirir hàbits en higiene oral desde els primers moments, la informació
sobre els hàbits dietètics correctes a fi i efecte d'un control, en quantitat i freqüència, del
consum d'aliments rics en sacarosa, el coneixement de l'importantísim paper del fluor en la
prevenció de caries o les formes diverses d'administrar-lo són elements indispensables per
tots aquells que treballen en l'Atenció Primaria, per tal de promoure la salut dental de la
població.

Molt sovint és el pediatra el que té la primera oportunitat d'actuar en prevenció den-
tal, fins i tot, quan l'infant encara no te les dents erupcionades. Hi han actualment suple-
ments de flúor que cal administrar des d'els primers mesos i ajustar-ne la dossificació d'a-
cord amb l'edat del nen i el nivell de flúor en l'aigua d'abastament públic. La utilització del
fluor en forma de dentffricis, s'ha mostrat d'acord amb molts estudis, d'importància relle-
vant alhora d'explicar els canvis de tendència en la prevalença de caries. Els gels d'aplica-
ció tópica, o en fi els colutoris de solucions fluorades, són algunes de les eines que el pedia-
tra ha d'utilitzar d'acord amb la situació o el risc de caries del seu pacient.

El control d'aquesta malaltia requereix amplies mesures preventives, algunes d'elles
estan en marxa: a Catalunya gairebé 400.000 escolars segueixen un programa de glopeig de
flúor a les escoles. Cal, però, l'acció individual continuada i convençuda de tots aquells que
conformen el primer nivell d'atenció sanitaria, i d'aqui la necessitat per a tothom de dispo-
sar d'una amplia informació sobre les mesures més apropiades a aplicar en cada situació.
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