Your dental home

Avoid using the emergency
room for dental care.

Emergency room (ER) visits are never fun. People
go to the ER for reasons such as chest pain, a
broken bone, or an asthma attack. But did you know
that one of the most common reasons people wind
up in the ER is for dental pain?
Often, people who visit an ER for a toothache are
not seeing a dentist regularly. They wait until a
tooth hurts before getting care. Emergency room
doctors will usually just give you pain medicine or an
antibiotic. This will only treat the immediate problem.
Also, many patients do not follow up with a dental
visit after the emergency room visit. This may cause
the problems to continue.
ERs are an expensive way to get dental care. Plus,
patients may not get lasting relief. There is often a
long wait to be seen for a dental problem. Most ERs
are not staffed with dentists. ER physicians and staff
are not trained to fully treat dental problems.

There is a way to break the cycle.

You should find a primary dentist,
sometimes called a dental home.
Get dental checkups regularly.
• Any conditions you have can
be treated in the dentist’s
office before they become an
emergency.

Regular visits to a
dentist are important
for good oral health
and overall health.
Your dentist will help keep you
free of tooth decay and gum
disease.
Your dentist can also:
• Look for changes in oral
health
• Treat dental disease
early before it becomes an
emergency
• Help you keep teeth and
gums clean
• Offer advice on what to eat
for healthy teeth and gums

Always call your dentist first
if you get a toothache, need a
filling or have pain or swelling
in your mouth. Most dentists will
see you right away if you call with
an urgent problem. If you call your
dentist, there is a good chance you
will not have to visit the ER.
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).

Cuidados dentários em casa
Evite utilizar as urgências para os
cuidados dentários.

As deslocações às urgências nunca são divertidas. As
pessoas vão às urgências por motivos como dor no
peito, um osso partido ou um ataque de asma. Mas sabia
que um dos motivos mais comuns por que as pessoas
acabam por ir parar às urgências é dor de dentes?
Frequentemente, as pessoas que vão às urgências
devido a uma dor de dentes não consultam o dentista
regularmente. Esperam até que um doente lhes doa antes
de procurarem assistência. Os médicos das urgências
normalmente apenas receitam analgésicos ou um
antibiótico. Isto apenas trata o problema imediato. Além
disso, muitos doentes não consultam um dentista após
terem ido às urgências. Isto pode fazer com que os
problemas continuem.
As urgências são uma forma dispendiosa de obter
cuidados dentários. Além disso, os doentes podem não
obter alívio duradouro. Habitualmente existe uma longa
fila de espera para um problema dentário. A maior parte
dos serviços de urgências não inclui dentistas na equipa.
Os médicos e pessoal das urgências não têm formação
para tratar completamente problemas dentários.

Existe uma forma de quebrar o ciclo.

Deverá consultar um dentista de
cuidados primários, por vezes
denominado dentista ao domicílio.
Faça checkups regularmente.
• Quaisquer condições que
tenha podem ser tratadas
no consultório do dentista
antes de se tornarem uma
emergência.

Consultas regulares a um
dentista são importantes
para a boa saúde oral e
para a saúde em geral.
O seu dentista irá ajudar a evitar as
cáries e a gengivite.
O seu dentista também pode:
• Procurar alterações na sua saúde
oral
• Tratar a gengivite no início antes de
se tornar uma emergência
• Ajudar a manter os dentes e as
gengivas limpos
• Dar aconselhamento sobre o que
comer para ter dentes e gengivas
saudáveis

Fale sempre com o seu dentista antes
de ter uma dor de dentes, precisar
de arranjar um dente ou de ter dor
ou inchaço na boca. A maioria dos
dentistas consultam-no de imediato se
tiver uma emergência. Se contactar o
seu dentista, é bastante provável que não
tenha de ir às urgências.
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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