
L'ORIGEN DEL DENTIFRICI

El primer dentifrici dental es va inven-
tar a l'antic Egipte. Era una barreja 
anomenada clister, que contenia pebre, 
fulles de menta, flors, pols de sal, 
ungles de bou, closca d'ou, etc.
No va ser fins a 1896, que als EUA, el 
Dr. Washington Wentworth Sheffield, 
va comercialitzar per primera vegada 
el tub de pasta de dents tal com el 
coneixem en els nostres dies.

PER EVITAR LA CÀRIES

Els xiclets sense sucre poden ajudar 
en la lluita contra la càries dental en 
eliminar possibles bacteris que es 
troben entre les dents, a més de 
facilitar la producció de saliva, que 
conté calci i fosfat.
Aquesta espècie de rentat dental 
ajuda a l'enduriment i remineralització 
de les dents després de l'atac àcid 
posterior a un dinar.
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Antigament els nostres avis deien que "cada embaràs 
costava una dent", però avui en dia amb una bona higiene 
oral, uns bons hàbits dietètics i un control de l'odontòleg, 
es pot gaudir d'una bona salut bucodental de la mare i del 
futur nadó.

ALTERACIONS EN L'EMBARÀS

Preferiblement, l'ideal és iniciar l'embaràs amb una boca sana 
però si no és així s'ha de demanar hora amb el dentista al 
principi, ja que la variació dels nivells hormonals que pateix el 
cos durant aquest període pot ocasionar algun problema a la 
salut oral.

La gingivitis de l'embaràs, periodontitis, mobilitat dental, càries, 
halitosi, sialorrea, aftes bucals i xerostomia, són algunes de les 
queixes més comunes durant l'embaràs.

A causa de les hormones prolactina i els estrògens, les genives 
estan enrogides, edematoses, sensibles i sagnen amb facilitat 
en mastegar o en raspallar les dents (gingivitis de l'embaràs). 
Succeeix generalment entre el tercer i vuitè mes de gestació fins 
al 70% de les dones i remet passat el part.

En alguns casos pot aparèixer fins i tot una tumoració benigna, 
anomenada epúlide gravidarum o granuloma de l'embaràs.

Si es descuida el control mèdic i la higiene, l'augment de 
bacteris a la boca poden portar a una malaltia periodontal, 
una infecció dels teixits que uneixen l'os a la dent i que sí que 
pot provocar la movilitat dental o fins i tot la pèrdua d'alguna 
peça. A més, la  periodontitis s'ha relacionat fins ara amb 
l'augment de parts prematurs, tot i que els estudis més 
recents posen en dubte aquesta associació.

A causa dels canvis de flora bacteriana, alteracions 
alimentàries, increment del metabolisme, erosions dentals 
secundàries als vòmits, etc., cal vigilar durant aquests 
mesos la ràpida evolució de les càries (deteriorament de 
l'esmalt).

La sialorrea i la xerostomia (excés i defecte de saliva respec-
tivament) són dos símptomes oposats però poden aparèixer 
al llarg de l'embaràs i desapareixen quan finalitza el mateix.
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A causa de la susceptibilitat del fetus, si es pot triar, durant el 
primer trimestre de l'embaràs no s'ha de fer cap tractament 
dental, és quan es formen els òrgans de l'embrió 
(organogènesi) i en aquest temps el fetus podria presentar 
alguna malformació.

El segon trimestre, per contra, és el més segur per dur a 
terme el tractament dental.

Els procediments quirúrgics extensos que no siguin urgents 
deuen ser posposats en la mesura del possible fins a acabar 
la gestació ja que l'embaràs és un estat transitori.

A causa del malestar de la mare durant l'embaràs i els elevats 
nivells d'ansietat, hem d'evitar tractaments prolongats per 
prevenir la complicació més comuna, que és la síndrome 
d'hipotensió supina. Això ho podem evitar mitjançant cites 
curtes, col·locació de la pacient en una posició semisupina i 
permetent canvis posicionals freqüents.

El diagnòstic radiogràfic s'ha de fer només quan aquest 
sigui necessari pel diagnòstic i pla de tractament adequat, 
doncs és una important ajuda pel tractament dental. Ja 
que l'exposició es limita a la zona de cap i el coll i la dosi 
rebuda en aquest tipus de radiografies és petita, podem 
realitzar radiografies intraorals a la dona embarassada 
quan siguin necessàries, protegint la zona abdominal amb 
un davantal de plom i utilitzant una pel·lícula radiogràfica 
d'alta velocitat, per aconseguir que les dosis rebudes 
siguin el més baixes possibles.

Afortunadament les substàncies d'ús freqüent en odontolo-
gia poden utilitzar-se amb relativa seguretat. Així i tot, per a 
la selecció i administració de medicaments és convenient 
consultar amb el metge de capçalera, ja que molts fàrmacs 
poden travessar la barrera placentària, ser tòxica pel fetus i 
provocar algun efecte de teratogenicitat.

No es recomana utilitzar analgèsics del tipus AINES ni els 
de tipus narcòtic així com antidepressius ni tetraciclines.
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DURANT L'EMBARÀS, QUAN S'HAN DE FER ELS TRACTAMENTS ODONTOLÒGICS?

ESTRENEM NOVA WEB

La Clínica López Giménez estrena un nou web 
mitjançant el qual podràs conèixer de forma detallada 
tots els serveis oferts a nivell odontològic i de medicina 
estètica, així com el nostre equip i instal·lacions.

Un nou espai online, disponible en català, castellà i anglès, 
i perfectament adaptat per a ser consultat des de qual-
sevol ordinador o dispositiu mòbil.
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Primer Trimestre Segon Trimestre Tercer Trimestre
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Emergència
només

Control de placa

Instruccions 
d'higiene oral

Profilaxi i
curetatges simples

Tractament
dental

Control de placa

Instruccions 
d'higiene oral

Profilaxi i
curetatges simples

Emergència
només

Fàrmac Primer Trimestre 2on y 3er Trimestre

Anestèsics locals

Lidocaïna

Mepivacaïna

Analgèsics

Àcid acetilsalicílic

Acetaminofén

Codeïna

Fenacetina

Antibiòtics
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* Però s'ha d'evitar a la fase terminal del tercer trimestre. 
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