
O REINO DOS DENTES SAUDÁVEIS:



Era uma vez um reino muito distante 
chamado Reino dos Dentes Saudáveis. 

Lá todos viviam em plena alegria.

O Reino era governado pelo rei Dente, a 
rainha Gengiva e a princesa Saúde.

Eles cuidavam dos outros dentes, para 
que eles sempre estivessem bem 

limpinhos e saudáveis.



Mas, nos arredores dos muros do reino, 
numa floresta muito escura, morava a 

turma da confusão e da sujeira. Essa turma 
era formada pelo general Cárie e pelos 
seus dois soldados ajudantes: a Placa 

Bacteriana e o Tártaro. E eles não 
gostavam nem um pouco da alegria dos 

dentes.

Certa vez, o general Cárie totalmente 
insatisfeito com a felicidade dos 

dentinhos, teve uma ideia para acabar 
com o reino dos dentes saudáveis:

– Atenção! – Disse o general Cárie 
entusiasmado. – Eu elaborei um plano 

para acabar com esse reino de uma vez 
por todas!



Um dia, ele enviou um presente para 
todos do reino, um saco gigante cheio 

de pirulitos, balas e chocolates.

Todos ficaram muito felizes, pois 
nunca haviam visto tanto doce assim.

– Eba!! Olhem quanto doce! –
Gritavam todos



A princesa Saúde vendo aquilo, suspeitou na hora que poderia ser uma 
armadilha e correu para avisar a todos, mas ninguém a ouviu pois estavam 

empolgados com o presente que tinham ganhado. E era tanto doce, que 
nem sequer prestaram atenção na princesa. Ela então resolveu pedir 

ajuda…



A princesa foi direto ao consultório 
da Dra. Nina.

E depois de lhe contar toda a história, 
Dra. Nina achou aquilo muito 

estranho e junto com a princesa 
Saúde, decidiram agir rápido.



Chegando lá, ambas ficaram 
espantadas com o que viram. 

Infelizmente era tarde demais, e 
todos os dentes estavam sujos, 

fracos e tristes.

O poder dos soldados Tártaro e Placa 
Bacteriana havia funcionado e 

deixando o caminho mais fácil para o 
general Cárie.



Sem perder tempo, Dra. Nina 
rapidamente pediu ajuda para 
seus amigos de longa data: a 
Escova, o Fio Dental e a Pasta. 

Juntos, conseguiram cuidar de 
todos os dentinhos que estavam 

doentes.



Depois que já estavam fortes e recuperados, correram para dentro do castelo, onde 
estavam  o general Cárie e seus soldados Tártaro e Placa Bacteriana, que já 

comemoravam a vitória. Quando avistaram a Princesa Saúde e seus amigos tentaram 
escapar e se esconder, mas a princesa conseguiu laçá-los com o Fio Dental e varrê-los 

com a ajuda da Escova e da Pasta.



O general Cárie e seus soldados 
foram expulsos e todos do reino 

aprenderam uma grande lição 
naquele dia: nunca abusar dos 

doces e sempre escovar os 
dentes. 



FIM...




