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Amb quins problemes més freqüents 
us arriben els pacients; càries, 
implants...
Hi ha de tot: uns vénen amb problemes 
de càries, altres amb problemes estètics 
o amb les genives malament, també tenim 
pacients que necessiten tractaments 
d’implants, d’ortodòncia i per les apnees 
de la son.  
Sí que és veritat que ara la gent és 
més conscient de la prevenció i es fan 
revisions, a nivell bucal, cada cert temps 
cosa que no passava abans.

Com s’organitza el vostre equip de 
professionals? Com és el dia a dia a la 
clínica?
El pilar fonamental de la clínica sóc jo; 
doncs faig la gestió de rebre i atendre 
les primeres visites dels nous pacients 
que vénen. A partir d’aquí, ens distribuïm 
depenent de l’especialitat del tractament. 
L’equip el formem cinc especialistes: 
una odontopediatra que tracta a nadons 
de mesos fins a nens de catorze 
anys,  i professionals especialitzats en 
periodòncia i estètica, cirurgia i implants, 
ortodòncia i endodòncia, etc. I sempre 

comptem amb un equip auxiliar de dues 
higienistes i una persona per l’atenció al 
pacient.

Com a valor afegit, respecte a altres 
clíniques, oferiu el tractament de l’ap-
nea per a persones que ronquen quan 
estant dormint. En què consisteix i 
com ho porteu a terme?
El ronc i les apnees estan causats per la 
interrupció del pas de l’aire per l’orofaringe 
quan dormim. El ronc és el soroll que fa 
l’aire quan hi ha una interrupció parcial del 
pas de l’aire i l’apnea és l’obstrucció total, 
quan no pot passar l’aire cap als pulmons.
Al nostre centre dental, després de fer 
una història clínica, trobem un pacient 

que ens explica que ronca i veiem que 
pot tenir factors de risc per tenir apnees. 
Llavors se li aconsella anar a una unitat de 
la son o a un pneumòleg per fer les proves 
necessàries i saber si fa apnees de la son.
Un cop tenim un diagnòstic, nosaltres 
podem saber si el pacient és només un 

La Doctora Laia Aguilar em rep amb un 
somriure després d’acabar les visites del 
matí i d’acomiadar l’últim pacient,  i encara 
que ja s’apropa l’hora de dinar i encara 
queda tota la tarda de feina, no perd les 
bones maneres i la professionalitat.
L’entrevista la tenim, literalment, en un 
dels box on atenen els pacients. No té 
pressa i em fa les explicacions pertinents 
envers les meves preguntes.

Laia, què et va motivar a crear la teva 
pròpia clínica dental i quan la vas 
fundar?
La clínica la vaig va fundar l’any 2004. 
Jo portava anys treballant per altres, 
però volia desenvolupar la meva tasca 
professional com a mi m‘agrada: tractar a 
la gent amb confiança i fer les coses ben 
fetes. Vaig tenir l’oportunitat de començar 
de zero en un pis a la Plaça Lesseps i, des 
de fa dos anys, estem ubicats a l’avinguda 
Príncep d’Astúries, en un local més gran i 
a peu de carrer.

Com a odontòloga, com veus , actual-
ment, el panorama del sector? Hi so-
bren dentistes a Catalunya?
A Catalunya hi ha dues facultats 
d’odontologia actualment, a la UB i a la 
UiC. El panorama de la nostra professió 
ha canviat molt des de fa trenta o quaranta 
anys; abans no hi havia prou dentistes per 
habitant a Catalunya i ara n’hi ha molts. 
Temps enrere no hi havia atur i ara sí, 
encara que penso que, de moment, hi ha 
espai per tots a nivell laboral en el nostre 
sector. Una de les claus per introduir-se 
en el món laboral, pels que finalitzen la 
carrera d’odontologia, és l’especialització.
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Adaptant a la boca 

unes fèrules dentals 

que produeixen un 
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de la mandíbula, el 
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el descans i dorm en 

silenci

Dra. Laia Aguilar Almirall, fundadora i directora de
la Clínica Aguilar Dental Salut
“El tractament de l’apnea de la son es pot fer directament des de la 
clínica dental” roncador, o si té apnea de la son, a més 

del seu grau de severitat. Així doncs,  des 
de la clínica dental se li pot recomanar el 
tractament adequat a la seva patologia 
que haurà d’utilitzar mentre dormi: un 
Dispositiu d’Avançament Mandibular 
o DAM per als casos d’apnees lleus o 
moderades o un dispositiu anti roncs per 
als pacients roncadors sense apnees. En 
casos d’apnees severes el tractament 
ideal és una màscara CPAP. 

Quins factors de risc poden ser 
decisius per a ser un roncador i fer 
apnees?
Hi ha factors de risc com la hipertensió, 
el sobrepès o problemes cardiovasculars 
que fan que una persona tingui moltes 
probabilitats de tenir apnea encara que 
no és definitiu, perquè també ens trobem 
pacients que no tenen aquests factors i 
pateixen d’apnees de la son. Abans però, 
es pensava que els roncs i les apnees 
eren un problema exclusiu d’homes, però 
hi ha moltes dones que ronquen amb 
apnees que no ho saben o que no estan 
diagnosticades.

Com pots assabentar-te si tens l’apnea 
de la son?
Les persones que pateixen d’apnea del 
son solen presentar somnolència, fatiga 
durant el dia, mals de cap, i ronquen a la 
nit. A mitjà i llarg termini, els riscos que 
podem trobar són la reducció en l’aporta-
ció d’oxigen a la sang, produint problemes 
cardiovasculars com la cardiopatia isquè-
mica i problemes neurològics.
L’apnea de la son es classifica en tres 
tipus, segons “l’índex d’apnea” que 
dóna la polisomnografía, prova de la son 
que cal fer: és a dir, si és una apnea lleu, 
moderada o severa. Encara que tots els 
roncs són sorollosos, cal tenir en compte 
que la son que és perd, el cos ja no la pot 
recuperar. 
El ronc simple no és un encara un 
problema de salut, encara que és el pas 
previ per acabar roncant amb apnees. 

Un cop es diagnostica que un pacient 
pateix d’apnees, què cal fer?
El tractament odontològic de l’apnea de la 
son i del ronc és la solució més còmode 
i eficaç i es pot fer directament des de la 
clínica dental. Adaptant a la boca unes 
fèrules dentals, que produeixen un petit 
avançament de la mandíbula, el pacient 
millora molt el descans, dorm en silenci 
i la seva família pot tornar a dormir amb 
normalitat millorant la qualitat de vida.
En aquells casos que el pacient té un grau 
d’apnea alt i no tolera el CPAP, el tracta-
ment amb un dispositiu d’avançament 
mandibular pot ser una opció millor que 
no fer cap tipus de tractament.
Respecte als tractaments que fem per 
l’apnea, actualment oferim preus molts 
competitius amb un finançament i sense 
interessos, sempre adaptant-nos a les 
possibilitats de cada pacient.
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