Preventing tooth decay
with fluoride treatments

Tooth decay (cavities) is one of the most common diseases in
children. Babies as young as a year old can have cavities. Cavities can
cause pain and infection, making it hard to eat or sleep. It can also
cause a child to lose teeth before adult teeth are ready to come in. This
can cause problems in the way teeth fit together.
The good news is tooth decay is easy to prevent. Good brushing and
flossing are important, and so is fluoride.
Your child may get fluoride from the water he or she drinks. Call your
local government office to find out if your water has fluoride added to
it. You should also choose a fluoride toothpaste for your child. Another
important step is having fluoride varnish applied by your child’s dentist
or another health care provider.

What is fluoride varnish?
Fluoride is a coating painted on teeth with a brush or cotton swab. This helps prevent new cavities from
starting and stop the spread of cavities that have already started. Fluoride now comes in flavors children like
and is painless. All a child needs to do is not eat or drink for 30-60 minutes to let the fluoride harden.
Is it safe? Yes. Fluoride is even safe for babies because a small amount is used and even less is swallowed.

Who should get a fluoride treatment?
Fluoride varnish is important for all children. This is very
important for children who do not have fluoride in their
water and eat a lot of food with sugar like cookies, candy
and cake.
It’s also very important for children whose parents or other
caregivers have tooth decay. Germs from an adult’s mouth
can be spread to a child’s mouth through shared spoons
and kissing on the mouth. That’s why taking care of your
teeth is just as important as caring for your child’s teeth.

When should I take my baby in to get a fluoride treatment?
The younger the child is when the varnish is applied to the baby teeth, the better. Your baby
should see the dentist for a check-up and fluoride as soon as the first tooth comes in. Fluoride
can be painted on the teeth then and put on again every three to six months to make sure teeth
stay healthy.
If you have a very young child who has not had their first dental visit, your medical doctor might
apply varnish and recommend following up with a dentist.

How often should my child go to
the dentist?

Don’t put baby to bed with
a bottle.

Ask your dentist, but most children should be seen
twice a year. Seeing a dentist will help keep your
child cavity-free and allows your dentist to check for
changes in your child’s teeth and gums.

Do not send your child to bed with a bottle of milk
or juice. Sugar in milk and juice can pool around
baby’s teeth and cause serious decay. A bottle with
water is a better choice.

Your dentist can tell you how to keep your child’s
teeth clean, provide fluoride to help keep teeth
healthy and offer tips on good home care. He or she
can discuss the types of food that are good and bad
for your child’s teeth.

Learn more about caring for your
child’s teeth—and your own!

Brush and floss your child’s teeth until about age
seven to make sure they are clean. After that time,
you may need to check your child’s teeth for a
couple of years to make sure he or she does a good
job of brushing and flossing.
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).

Prevenir as cáries

com tratamentos com fluor

As cáries são uma das doenças mais comuns nas crianças. Os bebés com
apenas um ano podem ter cáries. As cáries podem causar dor e infeção,
dificultando comer ou dormir. Também pode causar a perda de dentes nas
crianças antes de a dentição permanente estar preparada para nascer. Isto
pode causar problemas na forma como os dentes encaixam.
A boa notícia é que as cáries são fáceis de prevenir. Lavar bem os dentes
e usar o fio dentário é importante, bem como o fluor.
A sua criança pode obter fluor da água que bebe. Contacte o
departamento local estadual para saber se a água que bebe contém
fluor. Também pode optar por uma pasta de dentes com fluor para a sua
criança. Outro passo importante é a aplicação de fluor no dentista ou outro
prestador de cuidados da sua criança.

O que é a aplicação de fluor?
O fluor é uma camada que é colocada nos dentes com uma escova ou cotonete. Isto ajuda a prevenir o
aparecimento de novas cáries e impede que as cáries existentes se espalhem. O fluor agora existe em
vários sabores que as crianças adoram e a sua aplicação é indolor. Tudo o que a criança tem de fazer é não
comer ou beber 30 a 60 minutos para deixar o fluor endurecer.
É seguro? Sim. O fluor é inclusivamente seguro para bebés porque é utilizada uma pequena quantidade e
ainda menos é engolida.

Quem deve fazer um tratamento com fluor?
A aplicação de fluor é importante para todas as crianças.
Isto é muito importante para crianças que bebem água sem
fluor e que comem muitos alimentos com açúcar como
bolachas, doces e bolos.
Também é muito importante para crianças cujos pais ou
prestadores de cuidados têm cáries. Os germes da boca
de um adulto podem ser transmitidos para a boca de uma
criança devido à partilha de uma colher ou beijo na boca.
Por isso é tão importante cuidar dos seus dentes bem
como dos dentes da sua criança.

Quando devo levar o meu bebé para um tratamento com fluor?
Quanto mais nova for a criança quando o verniz é aplicado nos dentes do bebé, melhor. O seu
bebé deverá consultar o dentista para um checkup e aplicação de verniz de fluor assim que
nascerem os primeiros dentes. O fluor pode ser aplicado nos dentes nessa altura e novamente a
cada três a seis meses para garantir que os dentes se mantêm saudáveis.
Se tem uma criança muito pequena que ainda não foi ao dentista, o seu médico poderá aplicar
o verniz de fluor e recomendar o seguimento com um dentista.

Com que frequência deve a
minha criança ir ao dentista?
Pergunte ao seu dentista, mas a maioria das
crianças deve ir ao dentista duas vezes por ano.
Consultar um dentista irá ajudar a sua criança a
evitar as cáries e permite ao dentista verificar se
existem alterações nos dentes e gengivas do seu
bebé.
O seu dentista poderá informá-lo sobre como
manter os dentes da criança limpos, dar-lhe fluor
para manter os dentes saudáveis e dicas sobre
os bons cuidados de saúde oral. Ele ou ela pode
falar sobre os tipos de alimentos que são bons e
maus para os dentes da criança.

limpos. Depois disso, poderá ter de verificar os
dentes da criança durante um par de anos para
garantir que ela faz um bom trabalho quando lava
os dentes e usa o fio dentário.

Não deite o bebé com o biberão.
Não envie a criança para a cama com um biberão
com leite ou sumo. O açúcar presente no leite e no
sumo pode acumular-se em redor dos dentes do
bebé e causar cáries graves. Um biberão com água
é uma melhor opção.

Saiba mais sobre como cuidar
dos dentes da sua criança e dos
seus!

Lavar os dentes e usar fio dentário nos dentes da
criança até aos sete anos irá garantir que estão
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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