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REZUMAT
Scop. Evaluarea cunoştinţelor părinţilor unor copii preşcolari cu privire la periajul dentar al acestora.
Material şi metodă. Părinţii a 276 de copii, cu vârste între 1 şi 5 ani şi care prezentau carii la dinţii temporari,
au primit la prima vizită în clinică câte un chestionar cu întrebări despre nivelul de educaţie al mamei şi
despre igiena dentară a copiilor.
Rezultate. a) 194 de părinţi (70,29%) au completat chestionarul; b) la 15,46% dintre copii (cu vârste între 1 an
şi 3 luni şi 3 ani şi 3 luni) nu se introdusese încă periajul dentar; majoritatea mamelor care absolviseră cel
mult 10 clase au început periajul după vârsta de 2 ani, iar cele cu studii medii şi superioare – în general după
vârsta de 1 an; c) la 41,50% dintre copii periajul dentar era efectuat cel mult 1 dată/zi; d) 29,37% dintre copii
efectuau periajul dentar singuri, iar 48,75% erau asistaţi de către un adult.
Concluzii. 1) Doar la 5% dintre copii periajul dentar a fost introdus înaintea vârstei de 1 an; 2) Aproximativ
30% dintre copii efectuau periajul dentar neasistat de către un adult; 3) O mare parte dintre mame, în special
cele care au absolvit cel mult 10 clase, nu cunosc obiceiurile corecte de îngrijire a sănătăţii orale a copiilor
preşcolari.
Cuvinte cheie: periaj dentar, preşcolari, cunoştinţe

ABSTRACT
Aim. To assess the knowledge of the preschool children’ parents about their toothbrushing.
Material and method. During the first visit to the clinic, a questionnaire about the mother’ education level and
children’ dental hygiene was given to the parents of 276 children aged 1 to 5 years, with caries in primary dentition.
Results. a) 194 parents (70.29%) filled the questionnaire; b) in 15.46% of children (aged between 1 year 3 months
and 3 years 3 months) the toothbrushing has not been yet introduced; most of the mothers with ≤10 classes
started the toothbrushing after the age of 2 and mothers with middle and higher education level – in most cases
after the age of 1; c) in 41.50% of children the toothbrushing was performed 1 time/day or less; d) 29.37% of children brushed their teeth without a parental surveillance and 48.75% with supervision.
Conclusions. 1) Only in 5% of children toothbrushing was started before the age of 1; 2) About 30% of children
had no parental supervision during their toothbrushing; 3) In a large percentage of mothers, especially those with
lower education level, the knowledge about oral health care of preschool children are scarce.
Keywords: toothbrushing, preschool children, knowledge

INTRODUCERE
Caria în dentiţia temporară are o frecvenţă crescută, valorile indicelui de prevalenţă în diverse studii efectuate în România variind între 50 şi 88%.
(1,2) În prevenirea acestui tipar de carie este im-

portant atât ca obiceiurile corecte de hrănire şi îngrijire a copilului să fie cunoscute şi implementate
la vârstă mică, precum şi efectuarea unor controale
stomatologice regulate. Atât Academia Americană
de Stomatologie Pediatrică, cât şi Academia Europeană de Stomatologie Pediatrică recomandă ca
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periajul dentar să fie început cât mai curând după
erupţia primului dinte temporar şi să fie efectuat de
cel puţin 2 ori pe zi, folosind pastă de dinţi fluorurată: până la vârsta de 3 ani o cantitate cât o boabă
de orez, iar între 3 şi 6 ani – cât o boabă de mazăre.
De asemenea, este important ca periajul dentar să
fie efectuat sau supravegheat de către părinţi. (3,4)
Având în vedere aceste aspecte, prezentul studiu
îşi propune să evalueze cunoştintele părinţilor unor
copii preşcolari cu privire la periajul dentar al
acestora.

Din cele 276 de chestionare administrate, 82
(29,71%) nu au fost returnate. Analiza datelor s-a
efectuat pe cele 194 de chestionare completate.
Lotul de copii ale căror mame au răspuns la
chestionare a fost alcătuit din 116 băieţi şi 78 de
fete, cu vârste cuprinse între 12 şi 71 de luni (vârsta
medie = 3 ani şi 3 luni + 1 an şi 3 luni) (Fig. 1).

MATERIAL ŞI METODĂ

Jumătate dintre mamele care au răspuns la chestionar absolviseră liceul şi numai 20% aveau studii
superioare (Tabelul 1).

La prima consultaţie, părinţilor care au însoţit la
tratament 276 de copii cu vârste mai mici de 6 ani,
diagnosticaţi cu carie precoce la dinţii temporari în
Clinica de Pedodonţie a Facultăţii de Medicină
Dentară, UMF „Carol Davila“, li s-a cerut acordul
de a participa la studiu şi au fost rugaţi să completeze
câte un chestionar. Chestionarul a cuprins întrebări
concepute în termeni simpli, uşor de înţeles de către
participanţii la studiu, pentru a evita confuziile sau
neînţelegerea unor cuvinte. Prin aceste întrebări cu
răspuns închis şi deschis s-au obţinut informaţii
confidenţiale despre nivelul de educaţie al mamei,
precum şi despre igiena dentară a copilului.
Datele au fost îndosariate electronic şi prelucrate
cu ajutorul programului SPSS – versiunea 10.0
pentru Windows (SPSS, Inc. Chicago, Ill) şi cu
ajutorul programului PASW (fostul SPSS), versiunea 18 (2010).
Analiza statistică a datelor s-a realizat cu ajutorul
testului Chi-pătrat. Valorile pragului limită de semnificaţie statistică folosit a fost de p<0,05.

REZULTATE

a. Nivelul de educaţie al mamei

TABELUL 1. Nivelul de educaţie al mamei
≤10 clase
Liceu
Facultate/colegiu

n
54
98
38

%
28,42
51,57
20

*4 răspunsuri neprecizate

b. Vârsta la care s-a început periajul dentar al
copilului
Analizând răspunsurile la întrebarea despre
vârsta la care a fost introdus periajul dentar, asistat
sau neasistat de un adult, a reieşit că 15,46% dintre
copii (cu vârste între 1 an şi 3 luni şi 3 ani şi 3 luni)
nu începuseră să fie spălaţi sau să se spele pe dinţi
în momentul în care s-au prezentat la medicul
dentist. Cele mai multe dintre mamele cu studii de
cel mult 10 clase au început periajul dentar al
copilului după vârsta de 2 ani, iar mamele cu studii
medii sau superioare au început periajul în general
după vârsta de 1 an (Tabelul 2).

FIGURA 1. Distribuţia pe vârste şi sexe a lotului de studiu (n=194 copii)
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DISCUŢII

TABELUL 2. Vârsta introducerii periajului dentar
Studii
≤10 clase
Liceu
superioare
n
%
n
%
n
%
16 8,42 10 5,26 4 2,10
2 1,05 5 2,63 2 1.05
8 4,21 43 22,63 25 13,15
28 14,73 40 21,05 7 3,68
54 28,42 98 51,57 38 20

Introducerea
periajului
dentar
Nu s-a început
5-11 luni
12-23 luni
≥24 luni
Total

Total
n
%
30 15,46
9
4,63
76 39,69
50 26,28
190 100

Au existat diferenţe semnificative statistic între
mamele care au studiat cel mult 10 clase şi cele
care au absolvit liceul sau facultatea în ceea ce priveşte momentul introducerii periajului dentar (p<
0,05).
c. Frecvenţa periajului dentar
Mai mult de jumătatate dintre mamele celor 164
de copii la care părinţii începuseră să efectueze periaj dentar au afirmat că efectuau acest periaj de cel
puţin două ori/zi, diferenţele fiind nesemnificative
statistic în ceea ce priveşte nivelul de educaţie al
mamelor (Tabelul 3).
TABELUL 3. Frecvenţa periajului dentar
Frecvenţa
periajului

≤10 clase

n
%
≤ 1 data/zi 17 10,69
≥ 2 ori/zi 21 13,20
Total
38 23,89

Liceu
n
35
52
87

%
22,01
32,70
54,71

Studii
superioare
n
%
14
8,80
20 12,57
34 21,38

Total
n
66
93
159

%
41,50
58,49
100

*5 răspunsuri neprecizate

d. Persoana care efectuează periajul dentar
În ceea ce priveşte persoana care realizează periajul, aproape 30% dintre copii îşi periau singuri
dinţii, restul fiind fie ajutaţi de părinte sau, în mai
mică măsură, periajul era efectuat doar de părinte
(Tabelul 4).
TABELUL 4. Persoana care efectuează periajul dentar
Persoana
care
efectuează
periajul
Copil
Copil ajutat
de părinte
Părinte
Total

≤10 clase

Liceu

Facultate

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

16
14

10
8,75

23
48

14,37
30

8
16

5
10

47
78

29,37
48,75

8
38

5
23,89

17
87

10,62
54,71

10
34

6,25 35
21,38 160

21,87
100

*4 răspunsuri neprecizate

În privinţa periajului nesupravegheat, acesta a
fost efectuat în special de copiii mamelor cu studii
de cel mult 10 clase (p<0,05).

Mulţi părinţi nu cunosc sau ignoră efectul potenţial cariogen al obiceiurilor incorecte de hrănire
şi de îngrijire a copilului mic. (5) Părinţii ar trebui
informaţi asupra necesităţii aducerii copilului în
cabinetul de stomatologie la scurt timp după erupţia
primului dinte, pentru a primi sfaturi în legătură cu
hrănirea şi practicile corecte de igienă orală a
acestuia, în vederea menţinerii stării de sănătate a
cavităţii bucale a copilului şi, nu în ultimul rând, a
propriei sănătăţi orale.
În ceea ce priveşte practicile de igienă orală, mai
multe studii au arătat că introducerea periajului dentar la o vârstă mică şi supravegherea de către părinţi
a modului de efectuare reduc semnificativ severitatea afectării carioase la copiii la care sunt folosite
obiceiuri incorecte de hrănire şi de îngrijire. (6-9)
Este important de subliniat că se recomandă ca
periajul dentar să înceapă cât mai curând după erupţia primilor dinţi temporari. (3,10) S-a constatat că
la copiii la care s-a stabilit deja obiceiul periajului
dentar zilnic la vârsta de 12 luni există mai multe
şanse de a fi indemni de carie la vârsta de 3 ani.
(11) În plus, Hallet şi O’Rourke (1999) au arătat că
iniţierea periajului dentar după vârsta de 24 de luni
reprezintă un factor de risc în apariţia cariei precoce
la dinţii temporari. (12)
În studiul de faţă, numai 5% dintre copii au început să fie spălaţi pe dinţi înainte de vârsta de 1 an
şi un procent foarte mare – 40% – după vârsta de 2
ani. În general, mamele cu studii medii sau superioare au introdus acest obicei mai devreme decât
mamele care absolviseră cel mult 10 clase.
În privinţa frecvenţei periajului, după vârsta de
1 an, este recomandat ca dinţii să fie periaţi de 2 ori
pe zi, folosind o periuţă de dinţi mică, adaptată vârstei, şi o cantitate redusă de pastă de dinţi. În prezentul
studiu, mai mult de 40% dintre copiii la care se
introdusese periajul dentar erau periaţi de cel mult
1 dată pe zi. Santos şi Soviero (2002) nu au găsit
asocieri semnificative statistic între frecvenţa periajului dentar şi caria precoce. Totuşi, calitatea igienei
dentare, evaluată prin prezenţa biofilmului, a fost
factorul de risc cel mai strâns legat de prezenţa cariilor (p<0,001). Aceşti autori consideră că mai
important decât obiceiul de periaj dentar de mai
multe ori pe zi este capacitatea de a dezorganiza
biofilmul cel puţin o dată pe zi. (13) De asemenea,
Tsai şi col. (2001) au arătat că există un risc mai
mare de a dezvolta carii de biberon la copiii ai căror
dinţi nu sunt curăţaţi înainte de culcare (OR=4,20;
p<0,05). (14)
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Este important de menţionat că până la vârsta de
2 ani periajul dentar trebuie efectuat exclusiv de
către părinţi, apoi, între 2 şi 6 ani, periajul dentar va
fi realizat fie de către părinte, fie de către copil sub
supravegherea părinţilor. (3,15) Se consideră că activitatea motorie a copilului nu este complet dezvoltată după vârsta de 2 ani pentru a realiza un periaj dentar corect. (16) Părinţii trebuie să înţeleagă
că un copil preşcolar nu are nici dexteritatea mamei,
nici capacitatea de a înţelege să menţină o igienă
orală bună. (17-19) Astfel, periajul independent de
la vârsta de 2-3 ani determină un control redus al
plăcii bacteriene, folosirea în exces a pastei, precum
şi înghiţirea unei cantităţi mari de pastă. (10,20)
Prin supervizarea periajului se evită folosirea în
exces a pastei de dinţi şi se înlătură deficienţele tehnicii periajului efectuat numai de către copil (durata
de maximum 60 de secunde şi curăţarea cu preponderenţă a frontalilor inferiori). (10)
Având în vedere aceste considerente, coroborate
cu rezultatele studiului nostru conform cărora aproape 30% dintre mame au afirmat că îi lasă pe copiii

preşcolari să se spele singuri pe dinţi, fără supraveghere, se desprinde ideea că trebuie intensificate
eforturile tuturor factorilor responsabili (personal
medical, mass-media, şcoală) pentru educaţia populaţiei, în general, şi a părinţilor în special în legătură
cu rolul şi efectuarea corectă a igienei orale.

CONCLUZII
1. Doar 5% dintre copii au început să fie periaţi pe
dinţi înainte de vârsta de 1 an.
2. Aproximativ 30% dintre copii efectuau periajul
dentar neasistat de către un adult.
3. O mare parte dintre mame, în special cele cu
studii de cel mult 10 clase, nu cunosc obiceiurile
corecte de îngrijire a sănătăţii orale a copiilor
preşcolari.
4. Se impune intensificarea eforturile tuturor factorilor responsabili pentru educaţia populaţiei, în
general, şi a părinţilor în special în legătură cu
rolul şi efectuarea corectă a igienei orale.
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