
INDO AO
DENTISTA



Essa é a família de Julia e Júnior.
Eles precisam de um check-up com o dentista
deles.

O papai João então liga para o
consultório para marcar um horário.



Alguns dias depois, eles vão ao dentista.
A mamãe Ana que os leva, enquanto se

divertem no caminho!

E o papai João vai trabalhar em seu escritório.



O consultório está lotado. 
 Há muitas pessoas
esperando para uma
consulta.

Júnior e Júlia brincam na sala de espera até
dar o horário de suas consultas.



Júnior e Júlia conhecem a secretária
do dentista, e ela os chama para
conhecerem o dentista. 
Ela quem vai ajudar na consulta de
Júnior e Júlia.



“Olá, crianças!” diz o dentista.
“Olá!” Dizem Júnior e Júlia. 
Então o dentista diz que a
mamãe Ana poderá
acompanhá-los na consulta.

Júlia vai primeiro. 
Ela se senta em uma cadeira especial a qual

sobe e desce. 
Então a auxiliar do dentista coloca um babador

em Júlia. 
Tem um ponto de luz em cima de Júlia, a qual

ilumina dentro de sua boca, para o dentista ter
uma boa visão. Ele usa luvas e máscara

especiais, e deita a cadeira para examinar
Júlia. 



Júlia abre sua boca e o dentista usa um
pequeno espelho para ver seus dentes. 
O dentista olha em cada dentinho de Júlia. 

E a auxiliar anota cada detalhe
em seu computador.



O dentista termina a consulta de
Júlia.
 Ele fica muito feliz com ela,
pois ela não tem nenhuma cárie
em seus dentes. 

Enquanto o dentista o examina, ele encontra
uma pequena cárie em um de seus dentes. E isso
significa que Júnior precisa de uma restauração. 

Agora é a vez
de Júnior.



O dentista então passa um
gel anestésico para

anestesiar o dentinho de
Júnior, para iniciar a

restauração. 
O dentista então remove  a
parte ruim do dentinho de

Júnior, enquanto a auxiliar
mantém o dentinho seco com

um sugador.

A auxiliar então prepara o material que irá tapar o
buraquinho que a caie deixou no dentinho de

Júnior, e entrega ao dentista.
O dentista preenche todo buraquinho com o

material restaurador, e agora Júnior não terá dor de
dente. 



O dentista ensina as crianças como cuidar de seus dentinhos. 
 Ele os mostra o que acontece se eles não cuidarem de seus
dentes de maneira correta.

Dente não saudável.
 

Dente saudável.



Ele diz que eles devem ter cuidado com o que eles comem
e bebem, porque o açúcar presente em doces bebidas
podem fazer aos dentes.

Coma mais comidas saudáveis! E coma menos besteiras!

E beba muita água!



Eles aprendem como devem escovar os seus dentes e a passar o fio dental,
para removerem todos os restinhos de comida que possam causar
problemas bucais.
 Júnior e Júlia devem escovar seus dentinhos pelo menos três vezes ao dia,
com um creme dental que contenha flúor, para manterem seus dentes
branquinhos e saudáveis.



Após a consulta, a
mamãe Ana agenda a
próxima consulta das
crianças com a
auxiliar, que será em
seis meses. 

Então, juntos, Júnior, Júlia e mamãe Ana
voltam para casa. Todos felizes e animados

para contar ao papai João como foi a consulta. 
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