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oBEM-ME-QUERONO
BAf ALHÃO DA lMPfZA

Era uma vez. dentinhos de

leite que sofriam muito

com o ataque das

bactérias depois de cada

refeiç.ão. Isso porque o

garoto BEM-ME-QlJERO,
dono da boca onde os

dentinhos moravam,

sempre esquecia de escovar os qentes. Não tinha para

ninguém. Os bichinh , chamados de bactérias, vinham

com tudo, aj udado pelos restos de alimentos que

ficavam entre os de tes, dando a maior forç.a para as

córies.

-SOCOOOOORRO um
Ouvindo o chamado desesperado dos dentinhos, a pasta

de dente pulou em ima da escova e gritou bem alto: lá
I

vamos nóóóóós! Evaram para a boca do BEM-ME-QlJERO
para socorrer os ch rôes dentinhos. Pulando corda, veio

a fita dentaU Enfiou- e entre os dentes, dando um"chega

para lá"nos restinho. de comida.
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Foi isso o qlle fez o garoto BEM-ME-QlJERO.
Aprendell a escovar osdentes direitinho.

Por isso, depois das refeiç.ões (Oll de comer
doces) e antes de dormir,não esqueça de colocar em

prática obatalhão da limpeza bucal.
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Pasta de
dente, escova, fioOll

fita dental: esse é o

batalhão da higiene bucal em

ação, em mais uma missão diária

importante. Eles fizeram seu

trabalho, expulsaram as bactérias

e evitaram, mais lima vez, que os

dentes fossem atacados.

Estaéa famosa guerra entre a higienebucale as

bactérias que causam a cárie.Só qlle esse bata\hão de
Utnpeza:escova de dente, pasta, fita dental, não é nada
semslla~llda. Você é quem tem de liderar o combate às

cáries, garantindo a limpeza e a conservação dos dentes.



OBAí LHÃODA U MPEZA

ESCOVAD~IENfE:C\Í lAda'a retirar os restos de
alimentos que fica1 presos nos dentes. Para ficar
divertido, você pode ~scolher umdaqueles modelos bem
incrementados, c/oloridos, às vezes até com
personagens de desenho animado.

Masfique li9bdo, porque não adianta ser apenas
bonita. A escova te! que ser também eficiente, com
tamanho adequado PJarasuaboc.a e cerdas mac.iaspara
'limparsemmac.hucar

5eu dentist pode orientar você a escolher a
melhor escova.

Aliás é bom lembrar que a eficiência
passa longe dfs escovas velhas, aquelas que já
estão completpmente "descabeladas". Quando as
c.erdas começlam a perder a forma original, é o
aviso que a kscova precisa ser substituí da

rapidinho ...

PA5f A D DENfE:garante a limpeza da boca
ao retirar a Plac.

tc
lbacteriana, além de c.onter fl\Jor,

uma substância q e torna os dentes mais resistentes
ao ataque dos ác dos e também aj uda a "c.onsertar"o
esmalte no ataqu inicial da cárie.

o

Masnada de exagero! Não precisa esvaziar
umtubo de pasta tadavez quevaiesc.ovaros dentes ...
Basta uma peq~ena quantidade (uma bolinha do
tamanho de uia ervilha). E no final da ,
escovaç.ão c.uspptudo fora, não engula
nada. Pasta de ente é para, limpar,
nãoparaaliment r. I
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FI1 A DENf AL:

:ii,
Deve ser usadapelo menos umavez por dia.
Magrinha e fininha daquele jeito, a fita dental

consegue chegar onde a escova não alcança,
completando oserviço.

ESCOVA PRA CÁ, ESCOVA PRA LÁ

I, 1
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Exército apostos? Vamosao ataque:
É preciso percorrer todo o território com a

escova. Você não quer deixar nenhuma área
desprotegida, não é?

• Escove os dentes tanto na parte de fora
quanto na parte de dentro, tanto os da frente quanto
aqueles queestão lááááááááá atrás.

Nos dentes de cima, posse a escova de cima
para baixo. Nos dentes de baixo, faça o movimento
contrário, de baixo para cima. É como se estivesse
.penteando. os dentes, girando levemente a escova,
sempre tomando a gengiva como ponto de partida e indo
até otopo do dente.

Ej á que seu exército está na área, aproveite
para escovar também a li ngua.Elatambém merece uma
faxina.

Completando a operação de guerra, entra em
campo a fita dental, tirando de campo os restos de
comida quese escondem entre osdentes. Ç)
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Como guerra é
~ guerra, nada melhor
'-.,!/ do que conhecer o
O~0 inimigo.Vamoslá!

A cárie
acontece quando

um bichinho, chamado
b c téria, muito chata por sinal,

transforma os rest s de alimentos que comemos,
principalmente o aç.li ar,emsubstôncias prej udiciaisaos
dentes.

l

Essa bact- ria fica grudadinha com muitas
outras sobre os dente e ao redor das gengivas, formando
umape líc ula,chama a placa bac teriana.

Insistente e eimosa, essa placase forma todos
os dias. Os ácidos li erados pelas bactérias da placa
atacam o esmalte d ntal (parte b~anca), até causar um
"buraco", a famosa c -rie.
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Se não for ratada logo,
a cárie começ.a a umentar e
corroer o interior d dente,
provocando dor. E ão dar
para descuidar, p rque as
cá8es atacam sem a isar.
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Abacate
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Sabia que a dieta tem
tudo a ver com a cárie? O
garoto BEM-ME-QUEROsó
come alimentos ricos em
fibras, como cenoura,
aveia, maçã, pepino e
verduras em geral.
Os alimentos ricos em
fibra são verdadeiros
desinfetantes, pois
diminuem a acidez da
boca, que também
contribui para a cárie.
E agora a parte mais
difícil: O BEM-ME-QUERO
evita comer muito
chocolate, balas, doces
e refrigerantes_ ou sej a,
tlJdo que é rico em
aç~car. Isso porque os
tais ácidos também
adoram umdocinho.
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Os dentes ~ãO qllerem saber de moleza: eles

também precisam dJ exercícios.Éverdade!

Mas não pecisa levá-los para a academia. A

melhor ginástica pa a os de.ntes _ e também para as

arcadas dentárias, nde eles estão confortavelmente

instalados _ é masti ar alimentos duros, como maç.ã e

cenoura crua.

5e até os entes gostam de ginástica, por que

você vai ficar nessa reguiç.atoda, enrolando na hora de

escovar osdentes?
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