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cáries

Humm...

sorvete de morango,

meu favorito!
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˜

UGH!

Favorito?

Mas você

gosta de

todos... 

Ai, ai, ai...

meu dentinho!!
O que foi,

primo?

Meu dente!

Está doendo...

Acho melhor

você procurar

um dentista.

Boa idéia! Vai que a dor aumenta,

ou pior, vai que eu fico banguela...
Bem Carlinhos,

você está com

cáries.

 Ai, Doutor. Mas eu vou ficar bem?!

Calma, vai sim.

Mas você precisa

se cuidar um

pouco mais.

Como assim, Doutor?

A melhor forma de evitar as

cáries é sempre escovar bem

os dentes após as refeicões, e

evitar doces e refrigerantes

a todo momento.
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˜

˜

Mêses depois...
Nossa

Carlinhos, seu

rosto está mais

magro. O que

aconteceu?

Cáries

nunca mais!

Por isso resolvi

melhorar minha

alimentacão,

e claro

passei a comer

menos doces. Além

de um sorriso bonito,

agora estou mais

magro.

O Doutor Dentista

me explicou que, se

uma pessoa sente dor

ao ingerir alimentos

ou bebidas geladas, é

porque as cáries já

estão em um estágio

avancado.

Ah é? E o que deve ser

feito para evitar a cárie?

É preciso tomar

algumas medidas

para prevenir as

doencas da boca...

Escovar os dentes

após as refeicões

com pasta dental

com flúor.

É muito importante

usar o fio dental

também.

Comer doces e

beber refrigerantes

moderadamente!

Se possível,

escovar os dentes

logo em seguida!

E claro,

sempre ir ao

dentista!

Ainda mais agora que eu

conquistei esse sorriso

 de ator de cinema.

˜

˜



“SE VOCE QUiSER EViTAR A ..............., DEVE

ESCOVAR SEUS DENTES 3 VêZES POR DiA”.

“CARLiNHOS ESTá

COM CáRiES E

PRECiSA iR AO
DENTiSTA.

AJUDE-O
A CHEGAR AO

CONSULTóRiO

DO DOUTOR”.
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Mãe, cadê

o Tomás? 

Seu irmãozinho

está dormindo

no berco.

bebês

7



Hum, entendi! E quando ele

deve largar a chupeta?

E a chupeta

é ortodôntica,

pra evitar futuros

problemas

faciais.

Antes de

completar

três anos

de vida.

E é importante higienizar

e trocar a chupeta sempre

que possível.

 Interessante. Quem te

ensinou essas coisas?

Meu

dentista, o

Dr. Sorriso.

Ele não é

o máximo?

É sim!   

Ele

não queria

dormir e dei

uma chupeta 

pra ele.

Ah. É que

ele está tão

quietinho.

Mas chupeta não é prejudicial?

Ela só deve ser

usada quando o bebê

está agitado e não

consegue dormir.
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Ele também me ensinou

sobre a importância do

aleitamento materno.

Que

incrível!

Ajuda no desenvolvimento

do bebê e protege contra

doencas infecciosas..

˜

Até os seis mêses,

aproximadamente.

Amamentar também ajuda no equilíbrio 

emocional, na respiracão e previne alteracões

ortodônticas, da fala e degluticão.

Que bom. Assim ele

vai crescer bem forte

e saudável.

E ele vai mamar até

           quando? 

˜ ˜

˜

Não é exagero. Afinal você

puxou a mim, né? Hehe. Convencida.

Haha.

Com certeza. E vai

ficar lindo como você.

Não exagera,

mãe! Assim eu

fico sem graca.

˜
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A JULiANA ESta AMAMENTANDO O TOmaS,
POiS SABE O QUANTO iSSO SErá iMPORTANTE

PARA A SaúDE DELE.
DESCUBRA OS 7 ERROS DA iMAGEM aBaixo:



 A sopinha está

pronta, filha! 

 Dádá! 

bebês
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˜

                se queimar!

Está um pouco quente. Vou dar uma

                          assopradinha.

Não faz isso,

amiga!
Eu sei,

mas deixe esfriar

naturalmente.

Mas não posso dar comida

quente pra Grace. Ela pode

Esfriar

a comida com

sopros favorece

o acesso das

bactérias ao

organismo

dos bebês.
 Herpes

Primário,

Diarréia,

Estomatite e

infeCCões de

garganta.

Sério?

Quais doeNCas?

Agora eu fiquei

preocupada,

amiga!

Confesso que fui pega de

surpresa. Nunca parei pra pensar

                         nisso!

É normal.

Afinal, você é mãe de

primeira viagem e não

está acostumada com

esses detalhes.

Recomendo levar a pequena

Grace ao dentista para um

          acompanhamento                                 

             profissional.        
Dentista?

Mas ela ainda é

pequena. Só tem

dois anos! 

O sistema imunológico

dos bebês não tem a mesma

capacidade de combate dos

adultos e a entrada destas

bactérias pode gerar

várias doeNCas.

˜

˜



˜

O ideal é iniciar

as visitas ao dentista

por volta dos seis

mêses de idade.

Assim, despertamos na

crianca o hábito saudável

de cuidar da saúde bucal.

Uau!  Você deve

ser uma excelente mãe.

Tenho muito o que

aprender com você!

Não se culpe.

Com o tempo

você pega o

jeito!

Eu tinha

esquecido

da sopa...

kkkk.

Então tá. Se é você quem está

dizendo, eu acredito.

É verdade!
A sopinha já esfriou.

Agora você já pode dar pra

Grace tranquilamente.

Por falar em sopa, eu

preciso ir agora. Tenho um

jantar romântico.

Ah. Com o

Dr. Sorriso,

né?

Caramba.

Como você

acertou?
Dá pra ver nos seus olhos...

ou melhor, no seu sorriso.
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ELiSE FEZ UMA SOPA PARA SUA FiLHA GRACE,

MAS nãO SOPROU, PORQUE O

DESEMBARALHE AS LETRiNHAS DA SOPA E DESCUBRA

O QUE A PEQUENA GRACE EStá QUERENDO COMUNiCAR:

DA MENiNA AiNDA EStá

EM FORMacão.

˜
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consumo de acúcar

Filho, preparei um

suco bem gostoso

pra você!

Obaaa! 
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Eca,

mãe! 
Nossa, filho.

Não gostou?

Fiz com tanto

carinho...
Então está na

hora do meu

mocinho perder

essa mania.

Causa

o que?

Cáries, filho!

São bactérias que

podem destruir

nossos dentes. Vixi. Agora

eu fiquei

preocupado,

mãe!

Não precisa ficar

assim! É só se cuidar

que você vai ter sempre

uma boca saudável. 

Uma vêz ou outra,

tudo bem. Só que aí

você vai precisar fazer

a higiêne bucal logo

depois do consumo.

E se eu estiver num lugar onde não

consigo escovar meus dentes?

Faca bochecho com água.

Elimina o excesso de bactérias

e refresca a boca.

É que está sem acúcar! E eu

não gosto de tomar nada

sem acúcar.

˜

˜

Então eu nunca mais vou poder

consumir nada com acúcar?

˜

ingerir acúcar

frequentemente

causa cárie.

˜
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Entendi! Vou me cuidar mais.

É isso aí! Estou orgulhosa

                       de você.

Como posso

aprender mais

sobre saúde

bucal?

É só anotar suas

dúvidas e levar as

perguntas para

o dentista na

próxima consulta.

 Tá bom, mãe!

Vou fazer isso.
Onde você vai, filho?

Tenho uma

consulta com

o Dentista!

E esse caderno?

Anotei nele

todas as minhas

dúvidas.

 Uau! Você gostou

mesmo de conversar

sobre saúde bucal, hein?

Acho que até já descobri

o que você vai ser

quando crescer.

Esse é um item da

minha lista. Estudar

pra ser dentista!

Hehe.



LEONARDO ESQUECEU DE ESCOVAR OS DENTES

APÓS TOMAR UM SUCO COM AcÚCAR. AJUDE-O

A COMBATER AS BACTÉRiAS, iNDiCANDO QUAiS

DOS iTENS ABAiXO ELE DEVERiA UTiLiZAR COM

FREQUÊNCiA PARA OBTER UM SORRiSO SAUDÁVEL.

˜
TiNA ACABOU DE COMER CHOCOLATE.

O QUE ELA DEVE FAZER LOGO EM SEGUiDA?

DECiFRE A MENSAGEM PARA DESCOBRiR:
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filhos

Olá Sra. Luisa.

Qual o motivo de

sua visita?

Estou preocupada

com minha filha.

19



Notei que minha filha respira pela boca.

Esse hábito pode fazer mal à ela?

Sim. Podem

surgir alguns

problemas.

Cáries, inflamacões

nas gengivas e o mau

desenvolvimento dos

ossos da face.

Do tamanho de um

grão de arroz.

Entendi. É

bem pouquinho

mesmo.

 A partir de que idade ela

poderá escovar os dentes

sozinha?

Quando completar

oito anos. Mas sua

supervisão ainda será

indispensável.

Posso ajudá-la em

mais alguma coisa?

Ah sim,

Dr. Ainda

tenho uma

dúvida.

O que eu posso fazer pra ela

parar com essa mania?

Você deve orientá-la

para que utilize apenas

uma pequena quantidade

de creme dental

na escovacão.

Ela costuma engolir parte do creme

dental que coloco na escova.

É comum criancas

com menos de quatro

 anos fazerem isso.

˜

˜
˜
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˜

Claro que não, Doutor.

Eu que não seria louca de fazer

isso com minha pequena.

Ufa! E olha que eu

já estava comecando

a acreditar...haha!

O que pode contribuir para

o surgimento de problemas

ortodônticos no futuro.

Vou ficar atenta

a este hábito e buscar

formas de corrigir

o problema.

É isso aí. Você está de parabéns! 

Sério,

Doutor? 

Por falar nisso, preciso ir agora!

Vou passar na farmácia e comprar uma

chupeta pra ela.           

Chupeta?

Sério

mesmo?

Eu não poderia deixar de

elogiar sua atitude. Poucas

pessoas se preocupam com

estes detalhes.

Agradeco os elogios.

               Me esforco

               para ser uma

              boa mãe.

˜
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substitua o código pelas letras correspondentes

e descubra qual foi a resposta do dr. sorriso:

A partir de que idade ela

poderá escovar os dentes

sozinha?

Quando completar ...

 encontre os 7 erros entre

essas duas cenas abaixo:



Mano,

posso te falar

uma coisa?

Claro,

brother.

mau hálito

23



Não fique chateado

comigo. Tenho que ser

sincero. 

Você está

com bafo!

impossível.

Eu masquei chiclete e até

usei enxaguatório bucal.

De boa, mano.

Não resolve nada.

Tem que fazer a

higienizacão

completa.˜
˜

mesmo.

Como assim,

brother? Tô

boiando!

Tem que escovar

os dentes e usar o fio

dental, pelo menos

uma vêz por dia.

Mascarar

o bafo com chicletes

e balas só vai te causar

mais problemas.

Que tipo de

problemas? 

Doencas da

gengiva e cáries.

O negócio é sério!

Se cuida, mano.

É tenso

Tô até com

vergonha!

Vou escovar os

dentes e já volto.

Ok.

pouco depois...

Melhorou?

Opa.

Agora sim!

Tá top.

24
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Vou até pegar um refri

pra gente comemorar.

Cê tá

louco,

mano?

Ué, qual o problema?

É pra gente brindar,

brother.

Brindar

só se for

com água.

Como

pode você não

gostar de refri?

É tão bom.

O sabor pode até ser gostoso,

mas é prejudicial para os dentes.

O refri tem muito acúcar

e é tão ácido que detona com

o esmalte dos dentes.

Caramba! Não pensava que

um simples refri prejudicava tanto

       os dentes.                            

Pois é.

Aprendi com meu dentista.

Se quiser, te passo os

contatos dele.

Nossa, brother. 

Demorô! Acho que vou

marcar uma consulta

pra ele me dar mais

algumas dicas.

isso mesmo. Vai lá,

que no futuro você

vai me agradecer.

Verdade!

25



Xande teve problemas por nao fazer a higienizacão completa.

26

descubra ao lado, os quadros que pertencem a cena abaixo:

pinte os espacos que estão
marcados e descubra o que

ele usou para acabar com o

seu problema de mau halito:

˜



os dentes.

limpeza dental

27

Mãe, por que

você sempre vai

ao banheiro depois

que come?
 Para eliminar

os resíduos e as

bactérias que se

acumulam entre



˜

Como

assim?

Ah tá.

Mas o que acontece

se você não fizer essa

tal higiêne bucal?

As gengivas

adoecem e

surgem cáries

nos dentes.

Também é muito importante

usar o enxaguatório bucal.

Ele mata as

bactérias, né?

 Isso mesmo, filha!

O enxaguatório combate

e previne o mau hálito, as

cáries, a gengivite e

a Periodontite.

Por que além

da escova, você

precisa usar o fio

dental e a escova

interdental?

O fio dental

e a escova interdental

completam a limpeza

realizada pela

escova comum.

Ter uma gengiva

saudável e dentes

livres de cáries,

contribui para a

saúde de todo

o organismo.

28

E com que frequência você

precisa ir ao dentista?

Pelo menos uma

vêz por ano.

Após cada refeicão

faco a higienizacão bucal

com escova e fio dental

    e escova                           

interdental.                            

˜

˜

˜
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Devemos tratar de nossos dentes

como um bem precioso para garantir uma

vida saudável e de qualidade.

Vou passar essas

dicas pra Manu, minha

colega de sala.

Ela comentou

comigo que a mãe dela

nunca foi ao dentista.

Que

absurdo,

filha!

Eu comprei alguns kits de higiêne

bucal e vou separar um pra você presentear

a mãe da sua coleguinha.

Acho ótimo. a gente

também podia dar uma

daquelas revistinhas da

“Turminha Bocaberta”.

 Assim elas podem

aprender mais sobre a

importância da higiêne

bucal e das consultas

de rotina.

Excelente ideia.

Vou buscar o kit

e uma revistinha.

Tá

bom.

Prontinho, filha!

Aqui está. Já guarde

na sua mochila pra não

esquecer, hein?

Não vou esquecer, mãe!

Quero contribuir pra que as

pessoas tenham mais saúde e

possam viver melhor!



30

paty aprendeu a usar enxaguatório bucal para combater

e previnir mau hálito, cáries, gengivite e Periodontite.

indique qual é a única sombra que
corresponde a imagem ao lado:

roberta está esplicando

como fazer uma higienizacão

bucal completa.

descubra como, completando

as palavRAS, mas USANDO

SOMENTE AS lETRAS Abaixo:˜



Hummm.

Me bateu uma fome.

Acho que vou comer

uma fruta.

 Você é a primeira

grávida que eu conheco

que tem desejo de

comer fruta.

˜

gestantes
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˜

˜

Sei lá.

Geralmente grávida tem

vontade de comer cada

coisa esquisita....kkk.

Eu tento

controlar

minhas vontades,

amiga. Tenho que

proteger a saúde

do meu bebê.

Eu procuro comer frutas

e vegetais que não contêm

acúcar e ajudam a limpar a

superfície dos dentes.

Ah,

é?

Sim. Além disso, frutas

e vegetais podem substituir os

alimentos ricos em carboidratos,

reduzindo as bactérias que

causam gengivite e cáries.

interessante, Beth. E quando você vai

no dentista e faz aquelas radiografias.

Não faz mal pro bebê?

De forma

alguma!

 Ele não fica muito exposto

às radiacões, e fica bem protegido

através de barreiras e protecões.

Ainda bem,

né amiga?

Com certeza. A Gestacão é um

período que exige atencão redobrada

             com a saúde.                   

É, porque os seus

hábitos interferem

diretamente na saúde

do bebê, né?

˜

˜ ˜
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Devemos tratar de nossos

 dentes como um bem precioso

para garantir uma vida saudável

e de qualidade.

Mas é só escovar bem

os dentes, usar fio dental

e um bom enxaguante,

que tudo fica bem.

E também tem que fazer

um acompanhamento com o

dentista, né amiga?

Sim. É essencial

para garantir uma

excelente saúde

bucal, minha e

do bebê.

Conversando com você me

deu até vontade de ser mãe.

Que bom, amiga.

Com certeza você vai

amar a experiência!

É. Agora

só falta o

marido...

 Haha. Verdade!

Esqueci que você

é solteira.

 isso mesmo. Durante a gravidez,

por exemplo, é muito comum ter gengivite,

por causa das alteracões hormonais

e da mudanca de hábitos.˜

˜



circule somente os alimentos recomendados
para uma boa saúde bucal e que interferem

diretamente na gestacão e saúde do bebê:

  beth está com fome e deseja comer alimentos

que não contênham acúcar e que ajudem a limpar

      a superfície dos dentes dela.                ˜

ajude-a
pintando

os espacos
conforme
o indicado

abaixo:

˜

˜
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O Bruninho vai

nascer na semana

que vem, e eu não

sei nada sobre

amamentacão.

˜

Amiga,

quando eu estava

amamentando o Carlinhos,

achava que ele sugava

com muita forca.

˜

amamentacão

˜
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˜

˜ ˜

Como

isso

acontece?

A crianca precisa

sugar pela boca e

respirar pelo nariz

ao mesmo tempo.

Assim,

desenvolve as

fossas nasais e

torna a passagem

de ar mais ampla

no futuro.

Nossa, amiga!

Como você é inteligente. 

imagina.

Quando eu tive o

Carlinhos eu também

não sabia dessas

coisas.

Se não fosse a

Kate me dar umas

dicas, eu teria feito

muita coisa errada.

Ah, é?

Tipo o

que?

Eu achava que só deveria

amamentar uns três mêses,

mas ela me ensinou sobre a

relacão entre a amamentacão

e a obesidade infantil.

Gente

Como

assim?

 E por quanto

tempo você

amamentou o

Carlinhos?

Ele deve

estar

bonitão!

Já está

um mocinho.

Tem trêze

anos.

Por falar

nele, olha

quem está

vindo ali.

Mas aprendi

com a Kate que este

processo é importante

para a formacão facial

e, também para

a respiracão

da crianca.

˜
˜

˜

Conforme uma

pesquisa realizada

nos EUA, as criancas

que deixam de mamar

antes dos quatro

mêses, tem mais

chances de   

        desenvolver   

         obesidade   

            infantil.   

˜
Por mais de

um ano. Pois desta forma

eu iria reduzir em 93% as

chances do meu filho ter

má formacão dentária.

˜
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˜

Nossa, como o

Carlinhos está

grande!

Filho, deixa

eu te apresentar a

Giovanna Ela é uma

antiga amiga da mamãe.

Estudamos juntas

na escola.
E aí,

beleza?! 

Não sei se alguém já

falou isso pra você...mas que

sorriso lindo, hein?

Ah, sim!

Escuto isso direto.

Sabe como é, né?  Mamãe

cuidou muito bem de mim

quando eu ainda estava

na barriga dela.

Aí as garotas da

escola vivem grudando

em mim. Elas não resistem

ao meu charme.

Esse é o meu meninão.

Arrasando coracões por

onde passa.

Não é fácil manter

esse charme todo.

Mas eu já estou bem

acostumado com o

assédio das minhas

fãs. Elas me amam!

Haha. Você é muito

convencido, hein menino?

Não fala assim

com o meu bebê!

Ele não tem culpa

de ser um gatão.

É que você passou

acúcar nele, né?

˜

Ou melhor,

pouco acúcar...

kkk.˜
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ALêM DE CUiDAR MUiTO BEM

DA HiGiêNE BUCAL, A

FOi MUiTO iMPORTANTE PARA CARLiNHOS
OBTER UM SORRiSO PERFEiTO.

GiOVANNA ESta GráviDA E

TEM MEDO DE AMAMENTAR.
QUAL A iMPORtânCiA
DA AMAMENTacãO NA
SAúDE DA CRiAncA?˜

˜



Boa tarde,

Senhora. Sou Roberto,

seu novo vizinho.

idosos

39



Qual o seu nome? Meu nome

é Soraya.

Como é possível?

Possível

o que? Não

entendi!

Seus dentes são naturais

ou estou enganada?

São meus sim.

 Como consegue? Não entendo. Perdi

os meus há um tempão e não tenho ânimo

                         pra mais nada.

                  Eu vou ao dentista

com frequência. É um hábito que eu

adquiri quando ainda era jovem.

Mas não

fique assim!

Você pode colocar

prótese dentária e,

assim, voltar a

sorrir.

Sério

mesmo? Pensei

que não tinha

mais jeito.

Tem jeito sim. Mas mesmo

sendo prótese você precisará

ser acompanhada por um

profissional da área.

Por que

terei que fazer

acompanhamento?

Não é só colocar

a prótese?

40
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˜

Eu já sofri demais.

Preciso dar um jeito

nisso.

 ALGUNS DiAS DEPOiS...

Bom dia, 

vizinha.
Bom dia,

Sr. Roberto.

Tudo bem?

O profissional levará em conta

fatores como estética, conforto

e funcionalidade, além de observar

as alteracões na mucosa bucal.

˜

Hoje posso dizer

que sou uma pessoa feliz.

Não tenho vergonha

de sorrir.

É isso aí.

Viva a vida!

Colocou

a prótese? Uau,

ficou muito bom!

Até o seu ânimo

melhorou. É isso

aí! Parabéns.

Obrigada, vizinho. Eu não teria

conseguido sem sua ajuda.

Me ajudou

bastante.

Tenho recebido

vários elogios por

onde passo.
imagina.

Eu não podia te ver

naquela situacão e ficar

de bracos cruzados.

Tinha que fazer algo

pra ajudar, né?

˜



42

SORAYA PERDEU OS DENTES E ESta TRiSTE.

LEVE-A AO CONSULtóRiO DO DENTiSTA PARA QUE

ELA POSSA COLOCAR PróTESES E VOLTAR A SORRiR.

ROBERTO é UM SENHOR MUiTO SiMpáTiCO E EStá

SEMPRE DE BEM COM A ViDA. SEUS DENTES sãO

NATURAiS, POiS CAPRiCHA NA HiGiêNE BUCAL.

QUAL DAS ESCOVAS ABAiXO é MAiOR?



higiêne BUCAl
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˜

˜

 Essa não! Meu fio-dental

acabou. Vou ter que sair

e comprar mais.
 Pra que,

amiga?

Besteira gastar

dinheiro com essas

coisas. Usa só

escova, de boa!

É um equívoco

acreditar que a

utilizacão da escova

dental é o suficiente

para a higienizacão

bucal.

Por que

estou

equivocada?

Juro que não

entendo.

a escova nao consegue

eliminar as bactérias e todos

os resíduos alimentares que

ficam entre os dentes.

Hummm.

O espaco no meio dos dentes é o

local onde se acumula o maior número

de bactérias e resíduos alimentares. 

Mas o que pode acontecer

se eu continuar usando só

a escova dental?

O negócio

é sério,

amiga!

 Você

pode ter alguns

problemas, como:

gengivite, cáries e

mau hálito.

Comece a

usar fio-dental

e enxaguatório bucal

e escova interdental

o quanto antes.

Pra que serve essa escova

                   interdental?

Ela, assim como o fio

dental, elimina os restos de

alimentos e bactérias que

ficam entre os dentes.

É importante

usar os

dois!

˜
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˜

Vê certo, hein?

Nem pense em comer

essas balas, ou seu

dentista vai ficar

muito chateado

com você!

Coloquei esses chicletes na

bolsa só pra te assustar. Na verdade

eles são sem acúcar,

Entendi! Confesso

que fiquei surpresa.

Não esperava que esse

assunto de higiêne bucal

fosse tão complexo

assim.

É um

tema muito

importante,

amiga!

Além de

fazer a higienizacão

diária, você precisa 

ir ao dentista, pelo

menos, uma vêz por

ano, para fazer um

acompanhamento.

Vou agendar uma consulta

             agora mesmo!

isso mesmo, amiga!

Te apoio totalmente.

Na semana seguinte...

Amigaaa.

Deixa eu te contar!

Fui ao dentista e ele

deixou o meu sorriso

novinho em folha.

Uau!!!

Estou impressionada

com o resultado.

Agora meu sorriso

é 100% saudável.

Prometo que nunca

mais vou descuidar

da minha saúde.

E esse pacote de balas

que está na sua bolsa?

Você me pegou!

˜
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LUCiANA PRECiSA iR AS

COMPRAS POiS SEU FiO DENTAL

ACABOU. LEVE-A ATÉ A FARMÁCiA
PARA COMPRAR O iTEM.

 ASSOCiE AS iMAGENS COM SEUS RESPECTiVOS NOMES:



halitose

Amiga, você

está tão quietinha

hoje. Aconteceu

alguma coisa? Nada!

47
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˜

Tem certeza? Você

sempre foi tão comunicativa.

Estou te estranhando! Bafo.

Ah, entendi! Mas você não

escovou os dentes hoje?

Escovei, mas não

adiantou nada. 

O que posso

fazer pra ter um

hálito melhor?

Procuro fazer

uma boa higienizacão

bucal, mas não tem

resolvido muito.

Além de caprichar na

higiêne bucal, não fique

horas sem se alimentar.

Evite balas, chicletes

e também o café em

excesso.

Seu estômago

está roncando. Agora

eu entendi porque você

está com halitose.

Hali...

o que?

˜

Halitose, amiga.
É o mau hálito, que é a 
liberaCão de odores 

desagradáveis provenientes 
da boca ou da 

respiraCão.

˜
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Entendi. 
É importante

tomar bastante

água e consumir

frutas.

E você usa

limpador de

língua?

Não.

Só creme

dental, escova

e fio-dental.

Então

recomendo que

comece a usar. Ele

remove, de forma

eficiente, a saburra

lingual. 

Valeu pelas

dicas, amiga! Não me

esquecerei delas jamais,

pode ter certeza.

É isso aí! Fico feliz

que tenha aprendido

a licão. 

Aiii, que fôme!

Preciso comer

alguma coisa,

urgente.

Meu estômago

não para de roncar

e o meu bafo está

de amargar.

Kkkk.

Eu tenho

um lanchinho

aqui na minha

bolsa. Aceita?

Mas que

tamanho

que é esse

lanche?

Se depender do seu apetite,

o lanche vai ser pequeno.

˜



LUiZA TEM UMA SÉRiE DE HÁBiTOS QUE

EViTAM O APARECiMENTO DO MAU HÁLiTO.

QUAiS SÃO ELES?

“A CRiS ESTÁ COM MAU HÁLiTO. ALÉM DE PRECiSAR

REALiZAR UMA EFiCiENTE HiGiENiZAcÃO BUCAL,

QUAiS iTENS ELA DEVE EViTAR CONSUMiR PARA

SOLUCiONAR ESTE PROBLEMA?

DESEMBARALHE AS LETRAS E DESCUBRA”.

˜

50



Samuca,

qual é o nome da

doenca do seu avô?

Eu sempre me

esqueco!

˜

˜

É diabetes, Camila!

Uma doenca que afeta

muitas pessoas no

mundo todo.

˜

SAÚDE BUCAL E DiABETES
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Não. Os dentes dele são

naturais. Ele escova os dentes

todos os dias, usa fio-dental

e enxaguatório bucal, além de

fazer uma limpeza profissional

duas vêzes por ano.

incrível!

O seu avô é um exemplo, hein?

Quando crescer, quero ser

                    como ele.          

Verdade.

Chegar na idade dele

com todos os dentes

na boca, não é pra

qualquer um.

Ele está ótimo.

Sempre cuida muito

da saúde!

Meu vô visita o

dentista regularmente, e

o deixa informado sobre
os níveis de glicose

no seu sangue.

Dentista?

Mas ele

não usa

dentadura?

Ouvi dizer que,

quem tem essa doenca

precisa ter cuidados

redobrados com a saúde.

Você sabe me dizer

o porquê?

˜

Por causa da grande

quantidade de glicose e cálcio

na saliva destas pessoas. As

doencas na gengiva dificultam

o controle do diabetes.˜

Mas apesar da

doenca, até que o seu

vô está bem, né?˜
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Ter uma boca saudável

exige muita disciplina. Mais

uma?

Como assim

“mais uma”?

Não entendi!

Na escola eu

já tenho um monte

de disciplina, e chego

muito cansada em casa.

Não quero ter

mais uma!

Hahaha.

Sempre fazendo

piadinhas, né?

É pra

descontrair,

amigo!

verdade, camila!

bom-humor nunca

é demais.  

Cuidar da

higienizacão bucal

é muito importante,

para evitar uma série

de problemas. Mas

dar risada é

sempre bom, né?

Faz um bem pra

alma!

˜
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O AVÔ DE SAMUCA TEM DiABETES, MAS CONSEGUE
MANTER SUA BOCA SAUDÁVEL.

QUAL DOS DETALHES ABAiXO
NÃO CORRESPONDE À iMAGEM?

QUAL DOEncA EXiGE CUiDADOS REDOBRADOS COM

A HiGiêNE BUCAL? RELACiONE AS SíLABAS COM
AS iMAGENS PARA DESCOBRiR O NOME:

˜



Eu quero

colocar

aparelho!

Mas você

não precisa,

amiga.

SAÚDE BUCAL E o emprego
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Não! Mas eu tenho uma

consulta agendada pra

depois de amanhã.

Boa

sorte,

amiga!

Alguns dias depois...

E aí, amiga.

Foi no ortodontista?

Alguma novidade? 

Eu sempre tive o

desejo de colocar

aparelho..

e eu vou

colocar!

Se você quer,

quem sou eu pra

te impedir, né?

Desculpa se eu fui grossa,

amiga. É que todo mundo fica

tentando tirar essa idéia da

minha cabeca. Mas eu quero

muito, sabe?˜

Te entendo.

Quando eu era

crianca, também

tinha essa

vontade.

˜

Eu estou em busca

do meu primeiro emprego e

sei que um sorriso saudável

ajuda a conquistar boas

colocacões profissionais,

inclusive em entrevistas e

processos seletivos.

Sim. Uma

pessoa satisfeita com

o seu sorriso é mais feliz

e confiante. Mas você já

procurou um Ortodontista

pra saber se precisa

usar aparelho? 

˜
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Se for pra ficar linda e super

animada como você, eu topo!
Quando voltarmos de

viagem, você também vai

colocar aparelho!

Surpresaaaaaaa!

Uauuu!

Você ficou

linda.

Eu não disse que ia colocar

aparelho? Coloqueiiii. Estou 

       tão felizzzz!                

Pois é.

Você conseguiu

realizar seu

sonho.

Parabéns!

Você sabia

que, de acordo com

pesquisas recentes,

pessoas com dentes

alinhados e saudáveis

são consideradas mais

atraentes, inteligentes,

agradáveis e

extrovertidas?

Sério? Não sabia disso.

Pois agora

ninguém me segura!

Vou conseguir um bom

emprego e viajar

pelo mundo.

Oba!

Posso ir junto?

Prometo que não

vou dar trabalho.

Diz que simmm?

Tudo bem,

mas com uma

condicão...

Qual?

˜
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CiNTiA QUERiA ARRUMAR UM EMPREGO, MAS NÃO
ESTAVA SATiSFEiTA COM SUA APARÊNCiA. PARA

RESOLVER ESTE PROBLEMA, ELA RESOLVEU COLOCAR..

ENCONTRE A ESCOVA DENTAl:



Vamos

dar uma volta

no shopping,

Tina?

Não vai dar, amiga!

Tenho tanta coisa pra fazer

hoje. Você não tem idéia!

Nem tive tempo de escovar

os dentes.

SAÚDE BUCAL adulta
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Não me fale uma coisa dessas.

Você tem idéia do que a falta de

higiêne bucal pode causar no

seu organismo?

Nunca

parei pra

pensar

nisso.

E o que

aconteceu

com ela?

A Dona josefa, amiga

do meu avô, quase morreu

aos cinquenta e dois anos

por conta de uma infeccão

generalizada. Ela não tinha

o hábito da higiêne bucal.

˜

Chegou a ser

desenganada pelos

médicos, seus amigos

e familiares estavam

até se despedindo...

Como último pedido,

a Dona Josefa queria

que seus dentes fossem

removidos, pois eles

estavam muito estragados,

lhe causando dor. E assim

foi feito.

Nossa!

Que

coisa...

Estou

impressionada!

Como um dente

pode causar

tudo isso?! 

Pois é, amiga! Agora

levanta dessa cadeira e vá

escovar os dentes. Seus

compromissos não podem

ser mais importantes do

que a sua saúde.

Você tem razão.

Preciso separar um

tempinho na minha

agênda pra cuidar da

minha higiêne bucal.

Ou eu vou me

dar mal!

A recuperacão foi

tão surpreendente, que a

família dizia que ela tinha

ressuscitado.

Depois disso ela

viveu mais trinta anos.

Viajou até pra Europa.

˜

isso porque uma

infeccão na boca pode

se espalhar por todo

o organismo, atingindo

diversos órgãos através

da corrente sanguínea.

Afinal, a saúde comeca

pela boca.

˜

˜
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Agora vou ao

banheiro escovar

meus dentes, pois

estou com um

hálito terrível.

Te dou

total apoio.

Haha.

Ô se melhorou!

Nem parece que

eu estou falando

com a mesma

pessoa.

No dia seguinte...

Bom dia, amiga!

Dormiu bem?

Bom dia, Roberta.

Pra falar a verdade não

dormi muito bem. Depois que

você me falou aquelas coisas,

eu fiquei muito preocupada. 

Nessa noite, eu

até tive um pesadelo.

Sonhei que as bactérias

tinham tomado conta

da minha boca.

Não

precisa

exagerar,

amiga!

Nossa que horror!

Falei pro seu bem, amiga.

Apesar do pesadelo,

fico feliz que tenha

aprendido a licão!

˜

Hoje quero ter bons sonhos.

Vou até dormir abracadinha com

minha escova de dentes.˜

Melhorou

amiga?

Haha,

sua boba!

Assim eu fico

sem graca.

˜

Uma simples

atitude faz toda a

diferenca. Se você

fizer isso todos

os dias, garanto

que não irá se

arrepender.

˜
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ROBERTA TEM O HÁBiTO DE TOMAR BASTANTE ÁGUA.
DESEMBARALHE AS LETRAS PARA DESCOBRiR O QUE

ELA FAZ PARA REDUZiR A PLACA BACTERiANA:

A ESCOVAcÃO É MUiTO iMPORTANTE PARA
MANTER NOSSO SORRiSO SAUDÁVEL.

DESCUBRA QUANTAS ESCOVAS
EXiSTEM NA iMAGEM ABAiXO:

˜



respostas
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