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Toda criança tem a beleza de ser criança, de crescer e de sempre aprender em cada momento de
sua vida, e tudo que aprende é importante para a formação do adulto de amanhã.

Todos nós que trabalhamos com a criança, queremos vê-la crescendo da melhor maneira possível,
tanto do ponto de vista físico mental, emocional e espiritual, para que na idade adulta possa

transmitir às crianças o que de bom tiver adquirido.
A proposta deste manual é falar de saúde e esperamos que possa ser útil neste sentido

Profº. João Bosco O. R. Silva
(Disciplina de Odontopediatria Unifenas)
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Ana, vamos
brincar!

Vamos, Angélica!
Vamos chamar

o Lucas.



O que aconteceu
amiguinho?

Você está com
caxumba ou
dor de dente



Comi muito doce, bala e estou com
cárie, porque não escovei os dentes.



Não se preocupe!
Vamos ao dentista de

criança.

É o odontopediatria que
cuida muito bem dos nossos

dentes.



Tio João Grandão,
nosso amiguinho está com

dor de dente?



A partir de agora nós vamos ser grande
amigos.

Lucas, você será meu amigo como a
Ana e a Angélica.



O odontopediatria é um cara bem legal como o jogador de futebol, o pai e o professor



Pensando bem o Odontopediatria é como um professor. Ensina a gente cuidar bem
dos nossos dentinhos.



Você sabia que temos vários tipos de dentes?
Os incisivos, os caninos, os molares e também os pré-molares, e cada um deles tem

uma função?



Os incisivos são os primeiros dentes do sorriso. Servem para cortar os alimentos.



Os caninos ficam ao lado dos incisivos e servem para rasgar os alimentos



Os molares são os maiores dentes da nossa boca e servem para triturar os
alimentos.



Estes são os amigos dos dentes!
O flúor que deixa o dente mais forte. A escova para limpar os dentes,



a pasta e o fio dental que deixam os dentes mais limpos e cheirosos.



Antes de limpar os dentes nós pintamos com uma substância colorida.



Que nos mostra o lugar que devemos escovar melhor.



Dentes bonitos e fortes faz a criança comer bem e crescer bonita.



Estes são os alimentos amigos dos dentes; que deixam os dentes bonitos e fortes.



Mas na criança que come muito doce, muito doce mesmo, e não escova os dentes...



os bichinhos da cárie (chamados bactérias) vão formando ácido e destruindo o dente.



E quanto mais doce come e mais não se limpa os dentes, mais a cárie vai
aumentando...



aumentando, aumentando... Até que o dente fica muito doente, dói muito e precisa
do dentista para arrumar.



Você deve escovar seus dentes todos os dias.

Mas, pelo menos uma vez por semana peça
ao papai e a mamãe para te ajudarem.



Fique deitado na cama e o
papai do lado



Fique no colo da mamãe e
do papai



Fique de um modo que seu papai ou
mamãe possa limpar bem seus dentes.



Você aprendeu cuidar de seus dentes!
Ensine seus coleguinhas.






