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Durant el primer trimestre de l’embaràs hauríeu de demanar una visita amb l’odontòleg del vostre centre 
d’atenció primària, que us explicarà si teniu alguna patologia i us farà els tractaments preventius 
necessaris. 
 
 
És veritat que l’embaràs posa en perill les dents de la mare? 

La càries és una malaltia que afecta els teixits durs de les dents i està molt relacionada amb la dieta i la 
higiene. 

Hi ha una idea generalitzada i falsa que diu que “a cada embaràs perdem una dent”. Quan el fetus 
necessita calci, l’obté a través de la dieta o dels ossos de la mare, però mai de les seves dents. 

Si apareixen més càries pot ser degut a: 
• Una higiene oral defectuosa. Us heu de raspallar les dents després de cada àpat i, si és 

possible, feu-ho abans dels 10 minuts posteriors a la ingesta de l’aliment (també si mengeu entre 
hores). 

• Canvis en els hàbits dietètics i horaris. A mida que l’abdomen augmenti de volum fareu àpats 
més petits i sovint perquè de seguida tindreu sensació de sacietat. Eviteu menjar entre hores i 
eviteu també menjar aliments dolços o de consistència  enganxosa (llaminadures, sucs envasats, 
refrescos, brioixeria...). 

• Vòmits associats a l’embaràs o reflux de l’àcid de l’estómac. L’àcid de l’estómac provoca una 
erosió de l’esmalt de les dents, que es torna més susceptible a la càries. 

Per tant, és molt important que durant l’embaràs mantingueu una correcta higiene oral i una dieta 
equilibrada. 
 
 
Per què em fan mal les genives? 

Els canvis hormonals que es produeixen durant l’embaràs faciliten la gingivitis (inflamació i 
envermelliment de la geniva, que pot molestar i sagnar durant el raspallat). Aquest problema de la geniva 
pot presentar-se en el segon mes de l’embaràs i s’intensifica en el vuitè mes per anar millorant després. 

Per disminuir al màxim aquesta gingivitis: 
• Tingueu cura de la vostra higiene bucodental, utilitzeu una tècnica de raspallat correcta i feu 

servir fil dental o raspalls interproximals pels espais interdentals. 
• Si teniu carrall (“sarro”) caldrà que el vostre odontòleg us faci una neteja de boca. 

Durant l’embaràs pot aparèixer a la geniva una lesió (protuberància) que rep el nom de granuloma de 
l’embaràs. És una lesió benigna que sagna amb facilitat, molt molesta, i sol desaparèixer 
espontàniament després del part. 
 
 
Quins tractaments odontològics es poden fer durant l’embaràs? 

L’odontòleg pot fer servir anestèsics locals, que no afectaran el vostre bebè. Per tant, en principi tots els 
tractaments odontológics es poden fer durant l’embaràs. 

Les radiografies dentals d’absoluta necessitat es poden fer sempre i quan s’utilitzi un davantal plomat per 
protegir-vos l’abdomen i el vostre bebè. 

El segon trimestre de l’embaràs és l’ideal per fer els tractaments. 

L’últim trimestre de l’embaràs podeu estar incòmoda asseguda durant molta estona a la butaca dental i 
és per això que evitem fer tractaments o els fem en sessions més curtes. Si teniu antecedents de parts 
prematurs, s’han d’evitar els tractaments dentals durant els últims mesos. 
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Quan començaran a sortir-li les dents al meu fill? 

L’erupció de les “dents de llet” sol començar cap als 6 mesos d’edat i acaba aproximadament als dos 
anys i mig, tot i que és completament normal que a un nen de 9-12 mesos encara no li hagi sortit cap 
dent. Quan la dent està preparada per erupcionar, la geniva sol inflamar-se. El bebè pot bavejar més i 
trobar-se irritable i inquiet. Pot calmar-lo refregar-li les genives amb un dit net o donar-li un mossegador. 
 
 
Només aconsegueixo que pari de plorar quan li dono el xumet amb mel 

Com en els adults, la dieta està molt relacionada amb la càries. 

No mulleu mai el xumet del vostre fill amb aliments dolços com el sucre o la mel. Tampoc li doneu amb el 
biberó begudes ensucrades o àcides (llet amb sucre, sucs envasats, aigua amb sucre o mel...) i encara 
menys abans d’anar a dormir, donat que el vostre fill podria desenvolupar “càries rampants” que 
destruirien les seves dents. 
 
 
Quan haig de començar a netejar les dents al meu fill? 

Quan surten les primeres dents, podeu començar a netejar-les amb l’ajuda d’una gasa. Una vegada han 
erupcionat els queixals, podreu començar a utilitzar un raspall dental adequat a la seva edat. 

El raspallat necessita una certa habilitat i és per això que durant els primers anys haureu d’ajudar el 
vostre fill a netejar-se les dents. Cap als 5-6 anys el nen tindrà la suficient destresa per fer ell sol el 
raspallat tot i que haureu de continuar vigilant-lo, i ajudant si és necessari, sobretot durant el raspallat de 
la nit. 

Les dents s’han de raspallar després de cada àpat i sempre abans d’anar a dormir.  

Quan el nen tingui tres anys ja podrà començar a fer servir pasta de dents en petites quantitats (la mida 
d’un pèsol). Hi ha dentifricis infantils per a nens menors de 6 anys i dentifricis per a nens majors de 6 
anys. Utilitzeu el que correspongui a la seva edat. 
 
 
Sempre he tingut càries. El meu fill tindrà el mateix problema que jo? 

La càries està associada a diferents factors: una dieta alta en sucres, una mala higiene oral, el tipus de 
bactèries i la susceptibilitat de la persona. Ara ja sabeu com i quan heu de raspallar les dents al vostre fill 
i quins aliments hauríeu d’evitar donar-li. 

Hi ha una cosa més que podeu fer per evitar que el vostre fill tingui càries en un futur. Les dents, quan 
erupcionen, ho fan “netes” de bactèries. Les primeres bactèries que arriben a la superfície de la dent la 
colonitzen per quedar-s’hi tota la vida. Si sou una persona amb tendència a tenir càries tindreu unes 
bactèries cariogèniques. Les bactèries es transmeten per la saliva, i gestos tan freqüents com netejar 
el xumet del nen amb la boca, tastar el biberó per veure si està calent, tastar el menjar amb la mateixa 
cullera del vostre fill o fer-li petons als llavis afavorirà que les vostres bactèries productores de càries li 
arribin a les dents. 
 
 
El meu fill té càries en una dent de llet. La hi haig d’empastar? 

Si la dent encara no està a punt de caure, sí. Els nens necessiten el conjunt de les seves 20 “dents de 
llet” per menjar i parlar correctament. El grup complet de les “dents de llet” sanes guardarà l’espai per a 
les dents permanents  i permetrà el correcte desenvolupament de la mandíbula i de la cara del nen. 

No hauríeu d’esperar que el vostre fill tingui dolor per portar-lo per primera vegada al dentista. Tot i que 
el pediatra controla la boca del vostre fill durant les revisions periòdiques, una primera visita amb el 
dentista cap als 4 anys ajudarà al diagnòstic precoç de malalties i farà que el vostre fill s’acostumi a la 
consulta del dentista i perdi la “por”. 
 
RECORDEU: una dieta equilibrada, una acurada higiene dental i una consulta precoç amb l’odontòleg us 
ajudaran a prevenir els problemes dentals del vostre fill. 
 
 

B
N

M
 5

11
 c

at
. 0

7/
20

08
 




