How to care
for your mouth
when you have
diabetes
Did you know that diabetes makes you more
likely to get gum disease? What’s more, gum
disease makes it more difficult for diabetes patients
to control their blood sugar. If you have diabetes,
you need to be aware of your risk for gum
disease. Your dentist may refer to gum disease as
“periodontal disease.”

Gum disease is an infection of the gum, bones and tissues that attach
your teeth to your jaw bone. Gum disease starts with germs called
bacteria that cling to your teeth. These germs are part of a sticky film
that covers your teeth. This sticky film is called plaque. If the plaque
isn’t removed daily with brushing and flossing, it hardens into tartar.
Tartar collects more plaque. The bacteria in the plaque can infect the
gums and lead to gum disease.

How does gum disease affect diabetic
patients?
Patients with diabetes are two to four times more likely to develop gum
disease. This may be because they get infections more easily. Their
gum disease is also more severe. It produces 50% more bone and
tooth loss.
People with poorly controlled diabetes are especially at risk.
Gum disease makes it more difficult for diabetes patients to control
their blood sugar. That is because it increases inflammation, which can
raise blood sugar levels. Treating gum disease will help control your
blood sugar.

Common signs of gum disease include:
Red and swollen gums that bleed when you brush or floss

Permanent teeth that become loose

Gums that have pulled away from the teeth

Bad breath

Changes in the way your teeth fit together

Tobacco makes these symptoms worse, especially for diabetes patients.

What can be done at home to keep gums and teeth healthy?
•
•
•
•

Always brush with a soft toothbrush after eating.
Floss every day.
If you wear dentures, keep them clean.
Have your teeth professionally cleaned at least
twice a year.
• Let your dentist know about any mouth
problems you’re experiencing.

• If you use tobacco, talk to your doctor about
quitting, keeping your gums healthy will make it
easier to control your diabetes. And controlling
your diabetes will make it easier to avoid or
manage gum disease. It’s a win-win approach.

In brief:
•
Diabetic patients are more likely to develop
gum disease
•
Gum disease makes it harder to control
blood sugar levels
•
Brushing, flossing and regular dental visits
help control gum disease

How do you treat gum disease?

In the early stages, your dentist can remove plaque
and tartar. If the gum disease is advanced, different
treatments may be needed. Since people with
diabetes often heal more slowly, they may need
special treatments.

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).

Como cuidar da
boca quando
tem diabetes
Sabia que a diabetes aumenta a probabilidade
de ter gengivite? E mais, a gengivite dificulta
ainda mais aos doentes com diabetes a gestão
dos níveis de glicose. Se tem diabetes, tem de
estar consciente do seu risco de ter gengivite.
O seu dentista pode referir-se à gengivite como
“doença periodontal”.

A gengivite é uma infeção das gengivas, ossos e tecidos que ligam os dentes ao
osso do maxilar. A gengivite começa com germes chamados bactérias que se
agarram aos dentes. Estes germes fazem parte de uma película pegajosa que cobre
os dentes. Esta película pegajosa chama-se placa dentária. Se a placa dentária
não for removida diariamente com a escovagem e uso do fio dentário, endurece e
transforma-se em tártaro. O tártaro acumula mais placa dentária. As bactérias na
placa podem infetar as gengivas e causar gengivite.

De que forma a gengivite afeta os doentes
diabéticos?
Os doentes com diabetes têm duas a quatro vezes mais probabilidades de
desenvolver gengivite. Isto pode ser porque têm infeções mais facilmente. A
gengivite nos diabéticos é também mais grave. Causa 50% mais perda de osso e
dentes.
As pessoas com diabetes não controlada estão especialmente em risco.
A gengivite dificulta ainda mais aos doentes com diabetes a gestão dos níveis
de glicose no sangue. Isto porque aumenta a inflamação, o que pode aumentar
os níveis de glicose no sangue. O tratamento da gengivite irá ajudar a controlar a
glicose no sangue.

Os sinais comuns de gengivite incluem:
Gengivas vermelhas e inchadas que sangram quando
lava os dentes ou usa fio dentário

Dentes permanentes que ficam frouxos

As gengivas retrocedem dos dentes

Mau hálito

Alterações na forma como os dentes encaixam

O tabaco piora estes sintomas, especialmente para os doentes diabéticos.

O que pode ser feito em casa para manter as gengivas e os dentes saudáveis?
• Lavar sempre os dentes com uma escova com
• Se fuma, fale com o seu médico sobre deixar de
cerdas suaves após comer.
fumar, manter as gengivas saudáveis irá facilitar
• Usar o fio dentário todos os dias.
o controlo da diabetes. E controlar a diabetes irá
• Se usa dentadura, mantenha-a limpa.
facilitar a tarefa de evitar ou gerir a gengivite. É
• Realizar uma limpeza profissional dos dentes pelo
uma abordagem vencedora.
menos duas vezes por ano.
• Informar o seu dentista sobre quaisquer
problemas dentários que tenha.

Resumindo:
•
Os doentes diabéticos têm mais
probabilidades de desenvolver gengivite
•
A gengivite dificulta a tarefa de controlar os
níveis de glicose no sangue
•
Lavar os dentes, usar fio dentário e consultas
regulares no dentista ajudam a controlar a
gengivite

Como tratar a gengivite?

Nas etapas iniciais, o seu dentista pode remover a
placa bacteriana e o tártaro. Se a gengivite estiver
avançada, podem ser necessários vários tratamentos.
Uma vez que as pessoas com diabetes muitas vezes
demoram mais tempo a cicatrizar, podem precisar de
tratamentos especiais.
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).
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