Brushing for two

Caring for your mouth
during pregnancy

When you’re pregnant, you’re eating for two.
You’re also brushing for two.
Taking care of your teeth and gums may make a
difference for your baby’s health, both before your
baby is born and after birth.
Being pregnant can be hard on your teeth and
gums. If you have morning sickness, it can be
difficult to brush and floss. If you’re vomiting a lot,
the acid can harm your tooth enamel.
Eating more often can increase your risk of tooth
decay. This is especially true if you eat sugary
snacks. And hormone changes can lead to an
increased risk of gum disease. Gum disease has
been linked with pregnancy complications, so
take good care of your teeth and gums.

After you give birth, the
health of your mouth
affects the health of your
baby. If you have tooth decay,
germs from your mouth can
be passed to your baby. This
can happen when you kiss
or share a spoon. Those
germs can later cause decay
in your baby’s teeth.

Dental care tips
• Brush your teeth at least twice daily using toothpaste that
contains fluoride
• Floss at least once a day
• Rinse daily with a fluoride mouthwash
• Choose healthy foods like fruits and vegetables
• Avoid sugary or starchy snacks and soda
• Visit your dentist at least once during your pregnancy
• A dental visit is safe anytime during your pregnancy for
both you and your baby

UnitedHealthcare RIte Smiles covers preventive dental care for children. If you have questions about your
dental plan benefits or help finding a participating dentist, visit http://www.uhc.com/ritesmiles or call
Member Services 866-375-3257 (TTY 711).

Escovar por dois

Cuidar da boca durante
a gravidez

Quando está grávida, come por dois. Também
lava os dentes por dois.
Cuidar dos dentes e gengivas pode fazer a diferença
para a saúde do seu bebé, tanto antes como depois de
nascer.
A gravidez pode ser difícil para os seus dentes e
gengivas. Se tem enjoos matinais, pode ser difícil lavar
os dentes e usar o fio dentário. Se vomita muito, o ácido
pode danificar o esmalte dos dentes.
Comer mais frequentemente pode aumentar o risco de
cáries. Sobretudo se come alimentos açucarados. E as
alterações hormonais podem causar um aumento do
risco de gengivite. A gengivite tem sido associada a
complicações na gravidez, por isso, cuide bem dos
seus dentes e gengivas.

Após o parto, a saúde da
sua boca afeta a saúde do
seu bebé. Se tiver cáries, os
germes da sua boca podem
ser transmitidos ao seu bebé.
Isto pode acontecer quando
dá um beijo ou partilha uma
colher. Esses germes podem
mais tarde causar cáries nos
dentes do seu bebé.

Dicas de cuidados de saúde oral
• Lave os dentes pelo menos duas vezes ao dia com uma
pasta dentífrica com fluor
• Use fio dentário pelo menos uma vez por dia
• Enxague diariamente com um colutório com fluor
• Escolha alimentos saudáveis como frutas e vegetais
• Evite alimentos açucarados ou com amido e refrigerantes
• Consulte o seu dentista pelo menos uma vez durante a
gravidez
• Uma consulta no dentista é segura em qualquer altura
durante a gravidez para si e para o seu bebé

A UnitedHealthcare RIte Smiles cobre cuidados dentários de prevenção para crianças. Se tiver perguntas
sobre os benefícios do seu plano dentário ou precisar de ajuda a encontrar um dentista participante,
consulte http://www.uhc.com/ritesmiles ou telefone para os Serviços para os Membros através do número
866-375-3257 (TTY 711).

200429-012020

