Tips for Good
Dental Health
Keep all scheduled dental appointments.
Call your dentist at least 24 to 48 hours before the
appointment if you must cancel.
Provide child caregivers with the dentist’s name and
emergency phone number. Be sure they know how to
handle dental emergencies. Dental emergencies include
severe tooth pain, bleeding, swelling or accidents.
Need a dentist? Contact Member Services at
866-375-3257 (TTY 711) or visit
http://www.uhc.com/ritesmiles.

At 12 months of age:
• Brush your toddler’s teeth with a smearsized dab of fluoride toothpaste. This
should be no larger than a grain of rice.
• Make an appointment for your child’s first
dental exam as soon as your child’s first
tooth erupts and no later than their first
birthday.
• Do not put the child to bed with a bottle
that contains anything but water. Do not
prop a bottle in the child’s mouth.

At 15 and 18 months of age:
• Continue to brush your toddler’s teeth
with a smear-sized dab of fluoride
toothpaste. This should be no larger than
a grain of rice. Make an appointment with
your dentist for an exam.
• Do not put your child to bed with a bottle
that contains anything but water. Do not
prop a bottle in the child’s mouth.
• Children under 4 to 5 years old still need
help to brush their teeth.

At 3 years of age:

At 4 years of age

• Begin to teach your child how to brush
their own teeth. They can use a dab of
fluoride toothpaste and help from you.
• Children under 4 to 5 years old still need
help to brush their teeth.
• Begin to floss when back teeth begin
to come in. This is important because
toothbrush bristles cannot reach
between teeth. This can leave those teeth
vulnerable to germs and decay.
• Take your child to the dentist regularly.
Ask about fluoride supplements or
applications. These can make the tooth
enamel strong and help to protect it from
decay. For most children, that means
visiting the dentist twice a year.

• Be sure your child brushes their teeth
2 times a day. With supervision, they
can use a pea-size amount of fluoride
toothpaste.
• Children under 4 to 5 years old still need
help to brush their teeth.
• Until your child is 6 years old, you can
help your child floss their teeth.
• If your child regularly sucks a pacifier or
fingers or thumb, begin to help the child
stop the habit.

Throughout middle
childhood
• Be sure your child brushes their teeth 2
times a day. With supervision, they can
use a dab of fluoride toothpaste.
• Make sure your child gets regular dental
checkups.
• When your child’s adult molars begin to
come in, ask your dentist about fluoride
and sealants. Adult molars begin to come
in around age 6.
• As your child’s adult teeth come in, have
your dentist examine these to be sure they
are coming in properly. Finally, be sure
your child eats well and gets plenty of
fruits and vegetables.
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).

Dicas para uma
boa saúde oral
Não falte a nenhuma das consultas agendadas no dentista.
Contacte o seu dentista pelo menos 24 a 48 horas antes de uma
consulta, caso tenha de cancelar.
Dê a quem cuida do seu filho o nome e número de telefone de
emergência do dentista. Certifique-se de que sabe como lidar
com situações de emergência dentária. As emergências dentárias
incluem dor de dentes graves, hemorragia, inchaço ou acidentes.
Precisa de um dentista?
Contacte os Serviços para os Membros através do número
866-375-3257 (TTY 711) ou visite http://www.uhc.com/ritesmiles.

Aos 12 meses de idade
• Escove os dentes do seu bebé com uma
pequena quantidade de pasta de dentes
com fluor. Não deve ser superior a um
grão de arroz.
• Marque uma consulta para o primeiro
exame dentário do seu filho assim que o
primeiro dente da criança nascer e nunca
após o primeiro aniversário.
• Se deitar a criança com um biberão, este
deverá conter apenas água. Não apoie o
biberão na boca da criança.

Dos 15 aos 18 meses de
idade
• Continue a escovar os dentes do seu bebé
com uma pequena quantidade de pasta
de dentes com fluor. Não deve ser superior
a um grão de arroz. Marque uma consulta
com o seu dentista para um exame.
• Se deitar a criança com um biberão, este
deverá conter apenas água. Não apoie o
biberão na boca da criança.
• As crianças com menos de 4 a 5 anos
ainda precisam de ajuda para lavar os
dentes.

Aos 3 anos de idade

Aos 4 anos de idade

• Comece por ensinar a sua criança como
lavar os dentes. A criança pode utilizar um
pouco de pasta de dentes com fluor e lavar
os dentes com a sua ajuda.
• As crianças com menos de 4 a 5 anos ainda
precisam de ajuda para lavar os dentes.
• Comece por utilizar o fio dentário quando
os dentes posteriores nascerem. Isto é
importante porque as cerdas escovas de
dentes não chegam aos espaços entre
os dentes. Podem deixar estes dentes
vulneráveis a bactérias e cáries.
• Leve a sua criança ao dentista regularmente.
Pergunte sobre suplementes ou aplicações
de fluor. Estes podem fortalecer o esmalte
dos dentes e ajudar a protegê-los das
cáries. Para a maioria das crianças, isto
significa uma consulta no dentista duas
vezes por ano.

• Certifique-se de que a sua criança lava
os dentes duas vezes por dia. Com
supervisão, a criança pode utilizar uma
quantidade de pasta dentífrica com fluor
do tamanho de uma ervilha.
• As crianças com menos de 4 a 5 anos
ainda precisam de ajuda para lavar os
dentes.
• Até a criança ter 6 anos, pode ajudá-la a
usar o fio dentário.
• Se a criança usa chucha ou chucha nos
dedos regularmente, ajude a criança a
quebrar esse hábito.

Durante a infância
• Certifique-se de que a sua criança lava os dentes duas
vezes por dia. Com supervisão, a criança pode utilizar
uma pequena quantidade de pasta dentífrica com
fluor.
• Certifique-se de que a criança faz checkups dentários
regularmente.
• Quando começarem a nascer os molares
permanentes do seu filho, pergunte ao seu dentista
sobre fluor e vedantes. Os molares permanentes
nascem por volta dos 6 anos.
• Assim que a dentição permanente do seu filho
começar a nascer, peça ao seu dentista para examinar
e confirmar se os dentes estão a nascer de forma
adequada. Por fim, certifique-se de que a sua criança
se alimenta bem e come muita fruta e vegetais.
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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