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CONSENTIMENT INFORMAT PER A ORTODÒNCIA  

 
En compliment de la Llei 41/2002, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i 
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, se li presenta per a la seva 
signatura el següent document: 
Sr./Sra....................................................................................................amb DNI.................. 
com a pacient (en cas de menors o incapacitats consignar el nom i DNI del pare, mare o 
tutor......................................................................................................), ha estat informat/a 
pel Dr./Dra...................................................................................................  col nº.................. 
de................................, sobre els procediments clínics d’ortodòncia, que consten en el pla de 
tractament que prèviament ha acceptat. 
Els procediments propis de l’ortodòncia van dirigits al tractament d’anomalies en la 
col·locació dentaria o en el desenvolupament  ossi que poden produir alteracions a la funció 
masticatòria i a l’estètica, principalment. El propòsit principal de l’ortodòncia és millorar la 
salut bucal a l’aconseguir un alineament correcte de les dents així com una relació 
intermaxil·lar adequada amb una oclusió normal. Els tractaments d’ortodòncia també poden 
formar part de tractaments més complexos i associar-se a tractaments periodontals o de 
pròtesi dental. En ocasions l’ortodòncia es realitza com a preparació de les arcades per a  
tractaments de cirurgia ortognàtica (que realitzarà sota la seva responsabilitat el cirurgià 
maxil·lofacial). L’ortodòncia inclou molts possibles procediments. Aquests es podrien 
classificar, de forma molt bàsica, en procediments d’aparatologia fixa (vestibular o lingual), 
aparatologia removible, aparells ortopèdics bucofacials, i totes les seves possibles 
combinacions. Tots els aparells però en especial els removibles requereixen una adequada 
col·laboració en el seu ús i cures per obtenir el resultat previst. Si el pacient no l’usa el temps 
prescrit, el resultat i la durada no seran els previstos. 
Aquest procediment està indicat per el problema que té el/ la pacient, consistent 
en.................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
S’han sospesat i descartat per diferents motius dels quals ha estat informat/a altres 
procediments terapèutics alternatius  com: ………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
El/la pacient ha estat informat/a i coneix  els riscos que pot comportar aquest  tractament: 
• Risc de sensibilitat dental deguda a les forces exercides sobre les dents o maxil·lars. 
• Risc de que es deixin anar parts de l’aparatologia fixa (brackets, bandes, arcs, etc.) degut a 
les forces masticatòries. Davant d’aquesta situació cal consultar amb el professional. 
• Risc d’ingestió, o fins i tot aspiració, dels materials emprats en ortodòncia fixa (brackets, 
etc.) que s’haguessin pogut desenganxar completament. 
• Risc de petites molèsties doloroses de les dents i la irritació de genives, llavis, galtes i 
llengua (nafres). Aquestes molèsties acostumen a ser inicials i remeten espontàniament en 
uns dies. 
• Risc d’al·lèrgia als materials emprats que podria provocar la seva retirada i un eventual 
canvi en el pla de tractament. 
• Risc de que una deficient higiene faciliti l’aparició de taques blanques permanents 
(descalcificacions), càries dental o gingivitis genives inflamades). Se m’ha explicat amb  
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tota claredat que durant el tractament he d’extremar les mesures higièniques i evitar la 
ingesta freqüent de productes molt ensucrats. 
• En cas de tractaments d’ortodòncia amb finalitat principalment estètica existirà sempre el 
risc de no complir amb les expectatives del pacient per motius difícilment evitables: 
imprevisibilitat del creixement bucofacial, etc. 
• Risc de que el desenvolupament imprevisible de l’erupció dentària, el creixement dels 
maxil·lars o de resposta de dents o ós a les forces d’ortodòncia obliguin a canviar el pla de 
tractament, requerint en ocasions extraccions de dents definitius per  aconseguir espai i 
l’allargament del temps de tractament. 
• Alguns pacients són més susceptibles a que es produeixi la reabsorció (escurçament) de 
l’arrel d’un o diversos dents sotmesos a forces d’ortodòncia. Aquest fenomen és infreqüent, 
d’etiologia desconeguda però imprevisible. Habitualment això no té conseqüències 
apreciables, però en ocasions pot afectar a la longevitat de la dent i implicaria alterar el pla 
de tractament. 
• Risc de molèsties o dolor a l’articulació temporo-mandibular degut a la modificació del 
patró oclusal necessari per  el correcte alineament dental. Aquests problemes poden ocorre 
amb o sense tractament d’ortodòncia i en general són deguts a factors previs predisposats 
(hiperlaxitut ligamentosa, traumatismes previs, artrosi, artritis, bruxisme, stress, etc.) i 
també a un fenomen de maduració esquelètica. 
• Risc de retraccions de la geniva, no previsibles, degudes a l’efecte dels moviments dentaris. 
També poden aparèixer hipertrofiades com a conseqüència de l’acumulo de placa 
bacteriana. 
• Les dents incloses  tenen un tractament més complexa i els seus resultats no es poden 
assegurar. Existeix la possibilitat que la dent inclosa danyi l’arrel de les dents veïnes fins en 
ocasions, provocar la seva pèrdua. En ocasions el tractament falla per anquilosi dental que 
és impossible diagnosticar previ al tractament i que comportaria la necessitat d’extreure’l i 
reposar-ho i aquestes actuacions correspondrien al seu dentista. 
• Risc de que es produeixin modificacions en els resultats aconseguits a la conclusió del 
tractament per factors de desenvolupament o erupció dentaria, o per modificacions en l’ós  
de suport dental. Aquests factors són difícilment predictibles però poden ser pal·liats seguint 
les indicacions donades pel professional respecte a la utilització de retenedors i a les 
revisions una vegada acabat el tractament. 
 
Així mateix el Sr./Sra.............................................................................................per les seves 
especials condicions personals (................................................................................... 
...............................................................) pot presentar riscos afegits consistents 
en:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
El pacient ha estat informat de la importància crítica de la higiene bucodental durant el 
tractament d’ortodòncia. Un deficient control de la placa bacteriana pot obligar fins i tot a la 
suspensió del tractament. 
El pacient també ha estat informat de que els tractaments d’ortodòncia, degut als factors 
propis del desenvolupament ossi i l’erupció dentaria, poden allargar-se més temps de  
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l’esperat. Així mateix els resultats aconseguits al final del tractament es poden veure alterats 
per aquests mateixos factors. 
L’ortodòncia no és una ciència exacta i, per això cap ortodoncista pot certificar l’èxit ni 
garantir un resultat específic. 
És relativament freqüent que durant el curs del tractament es produeixin desenganxaments 
o trencaments de l’aparatologia utilitzada que requeriran consultar amb l‘ortodoncista. 
Per preveure totes aquestes circumstàncies es compromet a sotmetre’s a les revisions 
periòdiques que el professional consideri oportunes durant i fins i tot després de concloure 
el tractament. 
El pacient coneix que, després d’acabar el tractament i depenent del cas concret, és 
necessari utilitzar algun sistema de contenció per evitar modificacions posteriors de 
l’alineació dentaria. Aquesta fase de retenció també precisa revisions, malgrat que més 
espaiades. Un tractament d’ortodòncia no garanteix que les dents estiguin perfectament 
alineades tota la vida, doncs al llarg dels anys les dents estan sotmeses a forces de 
masticació, parla, hàbits i al desgast propi que pateix tot l’organisme. 
 
Jo, Sr./Sra.............................................................................................com a pacient (i si 
procedeix Sr./Sra............................................................................................. com a pare, 
mare o tutor), he estat informat/a pel:  
 Dr./Dra..........................................................................................., mitjançant un llenguatge 
clar y senzill m’ha donat resposta a quantes observacions he formulat aclarint tots els 
dubtes, per la qual cosa comprenc l’abast i el significat d’aquesta informació, i consento en 
sotmetre’m als registres diagnòstics precisos. 
Incloent radiografies així com al procediment clínic de.......................................... 
.................................................................... També he estat informat/a de la possibilitat de 
rebutjar aquest consentiment per escrit en qualsevol moment. 
 
Lloc i data 
 
El pacient (pare, mare o tutor   L’ odonto-estomatòleg informant. 
en cas necessari). 
 
 
 
 
 
 


