Oral Issues
with HIV/AIDS
If you are diagnosed with HIV/AIDS you may find
that you have issues with your mouth and teeth.
HIV/AIDS causes a weakened immune system,
which means you may see an increase in infections
and other physical issues. Problems in your mouth
may make it painful to eat or take medication.
In your mouth, you may see:
• Thrush (fungal infection)
• Dry mouth
• Ulcers
• Red, swollen gums
• Moving teeth, bone loss
• Outbreaks of herpes simplex virus
• Canker sores

How Can I Treat Dental Issues Related
to HIV/AIDS?
Fortunately, the majority of oral health problems related to HIV/AIDS
are treatable. The best way to find a solution is to talk to your dentist.
It is important to:
• Visit your dentist
• Brush your teeth for two minutes two times a day with
fluoride toothpaste
• Floss once a day
• Limit sugary foods and drinks
• Take your HIV medicine as directed
• Tell your doctor right away if you are having any issues with
your mouth

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).

Problemas orais
com VIH/SIDA
Se lhe foi diagnosticado VIH/SIDA, poderá ter
problemas na boca e dentes. O VIH/SIDA causa
um enfraquecimento do sistema imunitário, o que
significa que pode notar um aumento das infeções
e outros problemas físicos. Os problemas na boca
podem ser dolorosos ao comer ou tomar medicação.
Na sua boca, pode ver:
• Candidíase oral
• Boca seca
• Úlceras
• Gengivas vermelhas ou inchadas
• Dentes soltos, perda de osso
• Surtos do vírus herpes simples
• Aftas

Como posso tratar problemas dentários
relacionados com o VIH/SIDA?
Felizmente, a maior parte dos problemas de saúde oral relacionados
com o VIH/SIDA é tratável. A melhor forma de encontrar uma solução
é falar com o seu dentista.
É importante:
• Consultar o seu dentista
• Lavar os dentes durante dois minutos duas vezes por dia com uma
pasta dentífrica com fluor
• Usar fio dentário uma vez por dia
• Limitar a quantidade de alimentos e bebidas açucarados
• Tomar os seus medicamentos para o VIH conforme indicado
• Informar o seu médico imediatamente se tiver problemas na boca
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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