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 Quem de nós não passou pela situação de ter que socorrer uma criança que 
brincando leva um tombo, e além de muito choro, ocorre um traumatismo nos seus dentes, 
que pode ser, dos mais diversos e cada um com tratamento específico.
 Esta cartilha quer oferecer informações que possam ser úteis para aquele tipo de 
traumatismo que o dente saia da boca. Neste sentido esperamos que o recado às crianças 
e aos adultos seja importante para o restabelecimento da saúde da criança, bem maior de 
todos que dedicam com amor e dedicação a figura central do seu trabalho, que é a própria 
criança.
 Nossa experiência com a elaboração de uma  cartilha, usando de uma história que 
retrate o dia a dia da criança, estimulando-a a interagir pintando os desenhos, já 
demonstrou que é um valioso recurso de educação com vistas a promoção da saúde.
 Vamos falar assim de educação e saúde como um bem que deve ser sempre muito 
presente no dia a dia de todos. 

Prof. João Bosco Oliveira Ribeiro da Silva
Odontopediatria - UNIFENAS

(In )memorian
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Ana vamos
brincar? Chuta

Lucas!

Lá vai
Rafa!



Claro, vamos
sim!

Oh, não!

Aii!





Não chora não!

Calma Lucas, eu
já sei o que fazer!

Vou ficar sem 
dente!

Achei seu
dente Lucas!



Vou chamar
sua mãe!

Vamos procurar
ajuda!

Eu conheço um dentista muito legal, 
ele é dentista de criança e é muito 
meu amigo! Ele vai nos ajudar!



Chegamos!

Tem certeza que
ele é legal Babi?

Claro que sim! Não temos
tempo a perder, vamos lá!



Claro Babi! Que bom que vocês não
demoraram! E Lucas, não precisa 
chorar, você não vai ficar sem dente.

Tio João Grandão, o Lucas
caiu e um dente saiu da
boca, pode nos ajudar?Snif! Vou ficar 

sem dente!



Não se preocupe! As crianças agiram
muito bem! Trouxeram o dente e não
demoraram em procurar o dentista! Vai
ficar tudo bem.

A Ana me avisou o que
aconteceu! Vai ficar tudo
bem filhinho!

Snif!



Quando uma criança levar um tombo, e o dente sair da boca
devemos colocá-lo em um copo com soro fisiológico, água 
filtrada ou leite.
Podemos colocar na boca da criança embaixo da língua se ela
estiver calma.



Temos que correr contra o tempo e procurar o Dentista o mais
rápido possível!
O Dentinho conta com a nossa ajuda!



Mas lembrem-se! Nunca devemos colocar o dente de leite no lugar!
Só o dente permanente!



Não se preocupe Lucas, vamos
fazer o seu dentinho dormir, vai
ficar tudo bem! Mas antes...



Vamos fazer uma foto dos seus dentes para ver como
estão!!



Depois de lavar bem o dentinho,
vamos colocá-lo no lugar. Assim...



Muito bem meu 
filho!

He, he.

Que bonito Rafael!

Que legal!

Nada melhor de que ver uma
criança voltar a sorrir!

He, he, he



É isso aí amiguinhos!
Faça como o Lucas e sua turma!
Assim teremos um sorriso bonito e saudável!

Isso mesmo!
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