What to do in a

Dental
Emergency
Accidents can happen! Knowing what to do
when one occurs can mean the difference
between saving and losing a tooth. One of the
most important things you can do to protect
your smile is to be prepared before an accident
even occurs.

Before an emergency ever occurs:

Make sure that your dentist has after-hours
coverage. This means that someone is
available to take care of dental emergencies.
Keep your dentist’s emergency number
readily available. You can keep it in your
wallet or phone contact list.

Here are some tips:
•

If a permanent or adult tooth is knocked out, keep it moist at all times. If you can, try placing the
tooth back in the socket without touching the root. If that’s not possible, place it in between your
cheek and gums or in milk. Then, get to your dentist’s office right away.

•

For a cracked tooth, immediately rinse the mouth with warm water. This will help to clean the area.
Put cold compresses on the face to keep any swelling down.

•

If your mouth is bleeding, clean the area gently with water and apply a cold compress. If the
bleeding does not stop, contact your dentist.

•

If you have swelling in your mouth, contact your dentist immediately.

•

When teething, some babies may become fussy. They may not sleep or eat well, or drool more than
usual. If your baby has a fever, diarrhea or continues to be uncomfortable while teething, call your
medical doctor.

•

For toothaches, rinse the mouth with warm water. This will help to clean it out. Gently use dental
floss to remove any food caught between the teeth. Do not put aspirin on the aching tooth or gum
tissues.

•

Use floss to gently remove objects stuck in the mouth. Do not try to remove it with sharp or
pointed instruments.

With chipped teeth, it is a little more complicated
If you or your child is in pain or has sensitivity, see a dentist immediately. The tooth nerve may be injured.
If no pain or sensitivity, it is not as critical. In most cases, you can simply schedule a future appointment to
replace the lost portion of the tooth. Call your dentist to make sure.

When you have a dental emergency,
it’s important to contact your dentist as
soon as possible.
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).

O que fazer numa

Emergência
Dentária
Os acidentes acontecem! Saber o que fazer
quando um acontece pode significar a diferença
entre salvar ou perder um dente. Uma das coisas
mais importantes que pode fazer para proteger
o seu sorriso é estar preparado antes mesmo de
acontecer um acidente.

Antes de ocorrer uma emergência:

Certifique-se de que o seu dentista tem
cobertura após o horário normal de
funcionamento. Isto significa que alguém está
disponível para tratar de emergências dentárias.
Mantenha o número de emergência do seu
dentista sempre à mão. Pode guardá-lo na sua
carteira ou lista de contactos telefónicos.

Seguem-se algumas dicas:
•

Se um acidente causar a queda de um dente permanente, mantenha-o sempre húmido. Se for
possível, tente colocar o dente novamente no sítio, sem tocar na raiz. Se não for possível,
coloque-o entre a bochecha e as gengivas ou dentro de um recipiente com leite. Em seguida,
desloque-se imediatamente ao consultório do seu dentista.

•

Em caso de um dente rachado, bocheche imediatamente a boca com água quente. Isto ajuda a
limpar a área. Ponha compressas frias no rosto para baixar o inchaço.

•

Se tiver sangramento na boca, limpe a área com cuidado com água e aplique uma compressa fria.
Se o sangramento não parar, contacte o seu dentista.

•

Se tiver inchaço na boca, contacte o seu dentista imediatamente.

•

Quando nascem os dentes, alguns bebés ficam agitados. Podem não dormir nem comer bem,
podem babar-se mais do que o habitual. Se o seu bebé tiver febre, diarreia ou continuar
desconfortável enquanto estiverem a nascer-lhe os dentes, contacte o seu médico.

•

Para dores de dentes, bocheche imediatamente a boca com água quente. Isto pode ajudar a limpar
a boca. Utilize fio dentário com cuidado para remover quaisquer alimentos presos entre os dentes.
Não coloque aspirina num dente que lhe doa nem nas gengivas.

•

Utilize o fio dentário para remover com cuidado objetos presos na boca. Não tente removê-los com
objetos afiados ou pontiagudos.

Com os dentes lascados, é um pouco mais complicado
Se você ou o seu filho estiverem com dores ou tiver sensibilidade, consulte imediatamente um dentista. O
nervo poderá estar lesionado.
Se não tiver dor nem sensibilidade, não é tão urgente. Na maior parte dos casos, pode simplesmente
agendar uma consulta no futuro para substituir a parte do dente que perdeu. Contacte o seu dentista para
ter a certeza.

Quando tiver uma emergência dentária,
é importante que contacte o seu
dentista assim que possível.
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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