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companheiros para a vida toda, Ajudam a mastigar 
os alimentos e fazem o sorriso ficar mais bonito! 

Os nossos dentes! 
Eles parecem um pouco com a gente.

Vivem em família, devem “tomar banho”
todo dia e não gostam de sentir dor.



Seja o super-heróidos seus dentes!
Defenda todo dia a limpeza da sua boca!



Limpeza, carinho e atenção todo dia!
Cuide assim dos seus amigos dentes!



Limpeza, carinho e atenção todo dia!
Cuide assim dos seus amigos dentes!



comida escondida
entre os 
dentes pode
dar problema.
o fio dental 
cuida disso!

com verd
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mais fort
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e você ta
mbém!
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 na
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vão ado
rar!
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a?
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para co
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muitos doc
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para sua b
oca.

seus dente
s 
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ar!



convide seus pais para limpar

os dentes junto com você.

Sorrir em família é muito legal.



Basta um pouquinho do
tamanho de um grão

de ervilha.
não precisa exagerar
na quantidade de pasta.



Seus dentes gostam de carinho! Escolha uma
escova macia e de cabeça pequena.
E não esqueça de trocar
de escova a cada
três meses.

Pergunte ao
seu dentista qual é o melhor 
creme dental para você.





Puxe um pedaço de fio, nem muito 
grande nem muito pequeno, e 
segure firme com as duas mãos. 
Deixe esticado e passe o fio entre 
os dentes fazendo um movimento 
para cima e para baixo. Um por 
um, sem esquecer aqueles lá 
do fundão. 

lembre de usar uma parte 
nova do fio quando for 
limpar o próximo dente. 
Quando o fio chegar perto 
da gengiva, não precisa fazer 
força para não machucá-la. 

2

33
Quem vai ajudar nessa tarefa é o amigo

da caixinha, o fio dental. 

1

vamos tirar as 
comidinhas escondidas 

entre os dentes?

limpe com cuidado entre o 
dente e a gengiva e repita 
esse movimento em cada dente.



Como dar "banho" nos dentes:
Escove a parte
de fora dos
dentes de baixo,
inclinando a
escova para a
gengiva e fazendo
movimentos
circulares. Sem
fazer força e
nem ter pressa.

Do mesmo jeito,
escove o lado
de dentro dos
dentes e, depois,
faça a mesma
coisa nos dentes
de cima.

Não esqueça os dentes
que ficam láááá...
no fundo. Nesses
dentes, faça um
movimento de vai e
vem com a escova,
imitando um trenzinho
no trilho.

Por fim, passe a
escova na língua
como se fosse uma
vassourinha para
evitar o mau hálito.
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Vamos Colorir?
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?



comeu brigadeiro, balas e pipoca de montão?chame a Dona escova para entrar em ação!
início





respostas

início
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Tchau!
até  a p róxim a consulta .



Aprenda com os quadrinhos

Cuide do seu dente
como se fosse um amigo!

Ministerio Público Federal


