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Sarcina este un moment unic în viaţa unei 
femei şi se caracterizează prin modificări 
fiziologice complexe. Aceste schimbări pot 
afecta în mod negativ sănătatea orală. Sar-
cina este de asemenea, un moment opor-
tun pentru a educa viitoarele mame cu pri-
vire la prevenirea cariilor dentare la copiii 
mici, o problemă frecventă a copilăriei. 

Sarcina în sine nu este un motiv pentru a 
amâna îngrijirea dentară de rutină şi tra-
tamentul necesar pentru problemele de 

sănătate orală. Cel mai important, studiile au 
confirmat siguranţa şi eficacitatea oferirii îngri-
jirii orale în timpul sarcinii, inclusiv profilaxie, 
restaurări, extracţii şi tratament parodontal.

Diagnosticarea şi tratamentul, inclusiv radi-
ografiile dentare, pot fi efectuate în condiţii de 
siguranţă în timpul primului trimestru de sar-
cină. Tratamentele necesare pot fi furnizate pe 
parcursul restului sarcinii, dar cu toate acestea, 
perioada de timp între săptămâna 14 şi 20 de 
sarcină este considerată ideală în acest sens.

Dovezile arată că majoritatea copiilor mici 
dobândesc cariile cauzatoare de bacterii chiar 

Sfaturi pentru igiena orală 
în timpul sarcinii

de la mamele lor. Îmbunătăţirea sănătăţii orale 
a mamelor însărcinate şi furnizarea de consiliere 
de sănătate orală poate reduce transmiterea de 
astfel de bacterii de la mame la copii, întârziind 
astfel apariţia cariilor.

Efectul sarcinii  
asupra sănătăţii orale

Problemele dentare cum ar fi cariile, eroziunile 
dentare, infecţiile parodontale, pierderea dinţilor 
şi montajul nepotrivit al coroanelor dentare pot 
avea o semnificaţie importantă în timpul sarcinii.

Amânarea tratamentului adecvat poate avea 
daune neprevăzute la femeia însărcinată şi, even-
tual, asupra fătului din mai multe motive. În pri-
mul rând, femeile se pot auto-trata după cunoş-
tinţe proprii luând medicamente fără recoman-
darea medicului pentru a controla durerea. În al 
doilea rând, cariile netratate la viitoarele mame 
pot creşte riscul de apariţie a cariilor la copii. 
În cele din urmă, infecţia orală netratată poate 
deveni o problemă sistemică în timpul sarcinii 
şi poate contribui la naşteri premature şi / sau 
greutate mică la naştere a bebeluşului. 

Detartrajele dentare şi controalele periodice 
în timpul sarcinii nu sunt numai sigure, dar sunt 
şi recomandate. Creşterea nivelului de hormoni 
în timpul sarcinii, face ca gingiile să se umfle, să 
sângereze şi să capteze alimente cauzând iritaţii 
semnificative asupra gingiilor. 

Pentru a avea o imagine clară a igienei orale 
în timpul sarcinii, vom răspunde celor mai întâl-
nite întrebări legate de acest subiect:

• Este nevoie să vizităm  
medicul stomatolog în timpul sarcinii?

Da. Din cauza schimbărilor hormonale din tim-
pul sarcinii, dantura unor femei are nevoie de 
mai multă grijă în această perioadă. De exem-
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plu, este posibil să observaţi că gingiile Dumnea-
voastră sângerează mult mai uşor.
• De ce ne sângerează gingiile? 

Este posibil să observaţi că gingiile devin dure-
roase şi umflate în timpul sarcinii şi pot sângera. 
Acest lucru se datorează schimbărilor hormo-
nale din corpul Dumeavoastră. Acest lucru în-
seamnă că trebuie să vă păstraţi dinţii şi gingiile 
curate şi să vizitaţi medicul dentist în mod regu-
lat. Posibil să aveţi nevoie, de asemenea, de peri-
aj profesionist (detartraj) dar şi de sfaturi pentru 
îngrijirea dinţilor la domiciliu.
• Este sigură efecturarea unui tratament 

dentar de rutină în timpul sarcinii?
Da. Nu ar trebui să fie nici o problemă efectuarea 
tratamentelor de rutină. Dacă nu sunteţi sigură 
de ce ar implica tratamentul Dumneavoastră, 
vorbiţi despre toate opţiunile cu medicul dentist. 
• Ce tratamente dentare regulate  

se pot realiza în timpul sarcinii?
Lucrările dentare, cum ar fi plombele şi co-

roanele ar trebui să fie realizate pentru a reduce 
riscul de infecţie. În cazul în care tratamentele 

dentare se fac în timpul sarcinii, al doilea trimes-
tru este ideal. Odată ce aţi atins al treilea trimes-
tru, poziţia îndelungată pe spate pentru o peri-
oadă mai lungă de timp poate fi foarte dificilă.
• Ce medicamente se pot utiliza  

în lucrările dentare pe perioada sarcinii?
În prezent, există studii contradictorii despre 
posibilele efecte adverse asupra copilului în curs 
de dezvoltare, cauzate  de medicamente utilizate 
în timpul tratamentelor dentare. Lidocaina este 
medicamentul cel mai utilizat pentru lucrările 
dentare. Lidocaina traversează placenta după 
administrare.

În cazul în care este nevoie de lucrări dentare, 
cantitatea de anestezic administrată trebuie să fie 
cât mai mică posibil, dar suficientă pentru a vă 
face să vă simţiţi confortabil, dar dacă vă confrun-
taţi cu dureri, puteţi solicita anestezic suplimen-
tar. Când vă simţiţi confortabil, starea de stres pe 
care o simţiţi dumneavoastră şi copilul este redu-
să. De asemenea, cu cât vă simţiţi mai confortabil, 
cu atât efectul anesteziei este mai sigur.

Tratamentele dentare necesită adesea anti-
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biotice pentru a preveni sau trata infecţiile. An-
tibioticele, cum ar fi penicilina, amoxicilina şi 
clindamicina pot fi prescrise pentru aceste pro-
ceduri dacă sunt strict ncesare.
• Se pot face radiografii  

dentare în timpul sarcinii?
Dezvoltarea organelor 

fătului are loc în timpul 
primului trimestru, de 
aceea, cel mai bine este 
să se evite toate eventu-
alele riscuri în acest mo-
ment, dacă este posibil. 
Dacă lucrările dentare 
nu sunt urgente în tim-
pul celui de-al treilea tri-
mestru, acestea sunt, de 
obicei, amânate până după 
naştere deoarece acest lucru 
elimină riscul de naştere prematu-
ră şi poziţia prelungită pe spate.
• E adevărat că sarcina  

poate provoca daune dinţilor?
Nu există nici o dovadă care să confirme 

zvonurile frecvent auzite cum că sarcina cauzea-
ză probleme dentare printr-o carenţă de calciu 
accentuată, sau, că veţi pierde un dinte pentru 
fiecare copil.
• Ce efecte au fumatul  

şi consumul de alcool în timpul sarcinii?
Fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în 

timpul sarcinii pot avea ca rezultat dezvoltarea 
unui copil subponderal şi, de asemenea, pot 
afecta sănătatea dentară a copilului dumnea-
voastră. Un copil subponderal are un risc mai 
mare de a avea dinţi slabi din cauza smalţului 
dinţilor care nu se formează în mod corespun-
zător. Este important de amintit faptul că dinţii 
permanenţi sunt deja în creştere în fălcile copi-
lului, sub dinţii de lapte atunci când copilul se 
naşte. Deci, unii copii ale căror mame fumează 
şi consumă alcool în timpul sarcinii vor avea 
probleme grave în ceea ce priveşte dantura per-
manentă.
• Cum trebuie să fie dieta în timpul sarcinii?

Când sunteţi gravidă, trebuie să aveţi o dietă 
sănătoasă, echilibrată, care dispune de toate vi-
taminele şi mineralele de care are nevoie copilul 
dumneavoastră.

Este foarte important să aveţi o dietă bună, 
care să favorizeze o dezvoltare sănătoasă a din-
ţilor bebeluşului. Calciul în special, este impor-

tant pentru a produce oase puternice şi 
dinţi sănătoşi. Calciul se găseşte în 

produse lactate precum lapte, 
brânză, smântână, unt şi 

alte derivate.
Femeile care suferă 

de greţuri matinale pot 
dori să mănânce "puţin 
şi des". Dacă aveţi gre-
ţuri dese, este indicat 
să vă clătiţi gura cu apă 
plată pentru a preveni 

acidul gastric să vă atace 
dinţii. Încercaţi să evitaţi 

alimentele dulci, acide şi 
băuturile între mese. Acest 

lucru vă va proteja dinţii împo-
triva cariilor.

Sugestii pentru abordarea  
nevoilor dumneavoastră dentare  
în timpul sarcinii:
• se recomandă sa aveţi o dietă echilibrată şi să 

efectuaţi un periaj dentar minuţios de cel pu-
ţin două ori pe zi, cu o pastă de dinţi pe bază 
de fluor, incluzând şi utilizarea aţei dentare.

• în timpul sarcinii se recomandă să faceţi 
controale stomalogice de rutină şi detartraje 
periodice

• dentistul trebuie să ştie că sunteţi gravidă.
• se recomandă amânarea lucrărilor dentare 

până la al doilea trimestru sau până după 
naştere, dacă acestea nu sunt urgente.

• menţineţi o circulaţie sănătoasă prin păstra-
rea picioarele neîncrucişate în timp ce staţi 
pe scaunul stomatologic.

• luaţi o pernă pentru a avea o poziţie cât 
mai confortabilă pentru Dumneavoastră şi 
copilaş.

• aduceţi căştile şi muzica Dumneavoastră 
favorită pentru a asculta în timpul şedinţei 
stomatologice. 
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