
CURA BUCODENTAL
DES DE L’EMBARÀS

FINS ALS 3 ANYS



En totes les etapes:

La prevenció és essencial. 

Rebeca Galán Abrego



ALGUNS HÀBITS INSALUDABLES:

• Raspallat fort: utilitzar sempre un raspall suau

• Excés consum de cafè i/o té

• Ús de les dents com eines per trencar o estrènyer  algunes coses

• Consum de llimona

• Consum de refrescos i altres sucres

• Mossegar-te les ungles

• Utilitzar escuradents

• Fumar

LA MILLOR MANERA D’ ENSENYAR AL TEU FILL O FILLA ÉS AMB L’EXEMPLE



A Espanya només el 10-12% de les dones embarassades consulten al dentista

Mites i pors  sobre que els tractaments dentals puguin  perjudicar al fetus. 



L’embaràs en si no és un factor 
de risc Factors relacionats

• Canvis hormonals que poden afavorir 
l’aparició de gingivitis.

• Canvis en la conducta alimentària de 
la mare

• Vòmits, acidesa, canvis ph de la saliva

I COM A FACTORS PROTECTORS:

• Dieta saludable

• Higiene bucodental per controlar la 
nostra pròpia placa bacteriana. 



RECOMANACIONS

• Esbandir la boca amb aigua 
després dels vòmits. Pots utilitzar 
una cullera petita de cafè amb 
bicarbonat dissolt en aigua

• Esperar uns 30 min. després del 
vòmit per raspallar-se les dents 
amb pasta fluorada.

• Mastegar xiclets sense sucre i 
amb xilitol pot estimular la 
producció de saliva. 



Durant la lactància no hi ha risc de càries perquè no hi ha dents però, la higiene oral ja 
és important en aquesta etapa perquè prevé l’aparició de placa bacteriana a la boca 
del nadó i aprofitem perquè el nostre fill o filla s’acostumi a la manipulació de la boca i 
més endavant farà menys resistència. 



-Podem agafar una gasa amb sèrum Fisiològic i cobrir el nostre dit per passar-lo 
suaument per les genives i laterals de la boca per tal de retirar restes de llet.
-També podem comprar un didal de silicona dissenyat especialment per la higiene oral 
dels més petits.

Ha de formar part de la nostra rutina diària per tal d’anar acostumant al nadó a poc a 
poc i cada vegada serà més fàcil que es deixi manipular la boca. 
Situar-nos darrere i obrir una mica el llavi superior ens ajudarà a fer millor la 
maniobra. 

Aquesta neteja durant la primera etapa i fins que surti la primera dent. 



QUAN APAREIXEN LES PRIMERES DENTS?

Aprox. 6-8m les primeres dents.

Als 2’5-3 anys ja tindrà totes les dents i 
queixals de llet ( 20 peces en total

Aprox. Els 6 anys apareixen els primers 
molars definitius. 

Les dents definitives es formen amb 32 
peces. 



Error:
les dents de llet cauran i per tant no són importants. 

• La cura de les dents d’ un nadó comença des de la primera dent.

• Aquestes dents ajuden al nadó a mantenir una dieta saludable en 
aquesta etapa, afavoreixen el procés d’aprenentatge de la parla i 
mantenen els espais necessaris per les dents definitives. 

• La pèrdua d’una dent de llet abans de temps pot portar complicacions 
futures com maloclusions, moviments de les dents definitives, 
malformacions de la boca,…

• Està demostrat que la cura de les dents de llet ajuda a prevenir 
problemes futurs. 

• La higiene oral dels nens i nenes ha de començar des de la lactància. 

• L’ adult haurà de proporcionar-li ajuda fins aproximadament els 8 o 10 
anys que tindrà la capacitat per fer-ho de forma autònoma. 



El 70% de casos de càries en la primera infància estan relacionats amb la placa 
bacteriana de la mare.
Els fills de mares amb problemes de salut bucodental i presència de bacteris 
cariogèniques en la seva saliva tenen més risc de patir càries. 

• Un cop apareix la primera dent comencem a raspallar les dents dos cops al dia i sobretot a la nit. 

• EVITAR:  -provar aliments amb la cullera del nen o nena
-bufar els aliments per refredar-los
-rentar el xumet amb la boca de la mare…..

• Aquest tipus de conducta provoca transmissió de placa bacteriana de la mare al seu fill o filla



QUANTITAT DE PASTA A UTILITZAR:

• De 6m a 2a :  ½ gra d’ arròs

• De 2a a 4a :    1 gra d’ arròs

• A partir dels 5a :  la mida d’un cigró

QUIN TIPUS DE PASTA:

Sempre pasta amb Fluor: dels 6m als 6 anys 1000ppm

a partir dels 6 anys 1450ppm



Primer aniversari = Primera visita al dentista



-El reflex de succió a part de la funció nutritiva calma als nadons.

-Succionar el dit, xumets o altres objectes no nutritius és una activitat normal en 
aquesta etapa i comença ja dintre de l’úter de la mare.

CONSELL: s’haurien de retirar,  o reconduir en el cas del dit, abans dels dos anys. 



La millor manera d’ensenyar als nostres fills i filles és amb l’exemple



ALIMENTACIÓ SALUDABLE I EQUILILBRADA COM A FACTOR PROTECTOR

• La quantitat de sucre en els aliments i 
begudes així com en nombre d’ingestes
que fem durant el dia estan directament
relacionats amb la nostra salut
bucodental.

• El consum de productes ensucrats hauria
de ser molt moderat i restringit per 
situacions excepcionals i sempre
consumir-los durant els àpats i no per 
menjar entre hores.

• Per menjar entre hores és preferible 
consumir fruites, vegetals, iogurt, 
formatge o pa
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Moltes gràcies
per la vostra atenció


