Reduce childhood tooth
decay with sealants

When a child visits the dentist, you want to hear:
“No cavities.” Regular brushing helps prevent
cavities. But there’s another tool that you do not
want to overlook: dental sealants.
What are dental sealants and how do they work?
Dental sealants are thin plastic coatings. They are
painted onto the chewing surfaces of your child’s
back teeth (molars), where most tooth decay starts.
As molars develop, pits and grooves form on top.
Food and germs get caught in these spaces and
toothbrushes can’t easily reach them. The result can
be decay which are sometimes also called cavities
or caries.
With dental sealants, your dentist covers the molars
with a protective coating. Applying sealants is fast,
easy and painless. Sealants produce a smooth
surface that can be easily brushed and will last
for years. A smooth surface is less likely to allow
bacteria in the mouth to lodge in the teeth and
cause cavities.

Applying sealants is fast and painless for
your child:
1. First the dentist or dental hygienist rubs the
tooth surfaces with a solution that cleans them
and allows the sealant to stick better.
2. After a minute, the solution is washed off. The
teeth are dried with air.
3. The sealant is painted on the chewing surface
of each molar.

The sealant will bond to the tooth and harden into a
protective shield. Applying sealants usually takes five
minutes or less per tooth. Once the sealants harden,
your child can eat and drink normally.
How much do sealants cost?
Sealants are usually covered by dental insurance
as a preventive service. Preventive services usually
require little or no out-of-pocket payment. Sealants
can save you money in the long run because they
help prevent cavities. You’ll save on costly dentist
bills, and your child will enjoy strong, healthy teeth.
You should know:
• They do not cause pain when applied
• Sealants are one of the best ways to help
kids avoid tooth decay
• Sealants are safe and easy
• Depending on your benefits, sealants are
usually covered as a preventive service

When are sealants applied?
Sealants should be applied twice. The first time is when your
child gets their first permanent molars. This will be around
age six or seven. The second time is when their second set
of molars comes in. This will be around age 11 or 12.

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).

Reduzir as cáries na
infância com vedantes

Quando uma criança vai ao dentista, vai querer ouvir:
“Não tem cáries”. A lavagem regular dos dentes ajuda a
prevenir as cáries. Mas há outra ferramenta que não quer
descurar: os vedantes dentários.
O que são os vedantes dentários e como funcionam?
Os vedantes dentários são películas finas de plástico.
São aplicados nas superfícies de mastigação nos dentes
posteriores (molares) da criança, onde começa a maioria
das cáries. À medida que os molares se desenvolvem,
formam-se sulcos na parte superior. Os alimentos e os
germes ficam presos nestes espaços e as escovas de
dentes não chegam lá facilmente. O resultado podem
ser cáries.
Com os vedantes dentários, o dentista cobre os molares
com um revestimento protetor. A aplicação de vedantes
é rápida, fácil e indolor. Os vedantes produzem uma
superfície lisa que pode facilmente ser escovada e irá
durar anos. Uma superfície lisa dificulta que as bactérias
na boca se acumulem nos dentes e causem cáries.

Aplicar vedantes é rápido e
indolor para a sua criança:
1. Primeiro o dentista ou higienista
esfrega todas as superfícies dos dentes
com uma solução que limpa os dentes e
permite que o vedante adira melhor.
2. Após um minuto, a solução é limpa. Os
dentes secam ao ar.
3. O vedante é então aplicado na
superfície de mastigação de cada molar.

O vedante irá fixar-se ao dente e endurecer, criando um escudo
protetor. A aplicação de vedantes normalmente demora
cinco minutos ou menos por dente. Assim que os vedantes
endurecerem, a sua criança poderá comer e beber normalmente.
Quanto custam os vedantes?
Os vedantes são normalmente cobertos pelo seguro dentário
como um serviço de prevenção. Os serviços de prevenção
normalmente não requerem qualquer pagamento de desembolso
ou requerem um pagamento baixo. Os vedantes podem pouparlhe dinheiro a longo prazo, pois ajudam a prevenir as cáries. Irá
poupar em contas dispendiosas no dentista e a sua criança irá
desfrutar de dentes fortes e saudáveis.
Deve saber:
• Não causam dor quando aplicados
• Os vedantes são uma das melhores formas de ajudar
as crianças a evitar as cáries
• Os vedantes são seguros e fáceis de aplicar
• Dependendo dos seus benefícios, os vedantes são
normalmente cobertos como um serviço de prevenção

Quando são aplicados os vedantes?
Os vedantes devem ser aplicados duas vezes. A primeira
vez quando nascem os molares permanentes da criança.
Ou seja, por volta dos seis ou sete anos. A segunda vez
quando nasce o segundo conjunto de molares. Ou seja,
por volta dos 11 ou 12 anos.

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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