


Uma vez a cada 6 meses, as crianças da Cidade dos Dentes visitam o Dr. Dentuço – nosso 
herói e o dentista mais famoso da cidade. Ele e sua equipe de profi ssionais da saúde bucal 
limpam os dentes, tiram Raio-X, e ensinam as crianças a cuidar de seus sorrisos brilhantes e a 
manter seus dentes e gengiva saudáveis. 

Dra. Escovita é a dentista do consultório do Dr. Dentuço. Esses parceiros da saúde bucal 
trabalham lado a lado com seu assistente que está sempre pronto para receber jovens 
pacientes para uma consulta de rotina!

No consultório odontológico, o Dr. Dentuço 
é um dentista muito respeitado.
 
Mas nosso herói é também um Super 
Dentista... que possui poderes secretos 
para lutar pelos dentes em qualquer lugar! 
Na verdade, ninguém sabe mais sobre o 
combate à placa do que o Dr. Dentuço.
 
Um belo dia, ele percebeu que não podia 
mais fazer tudo aquilo sozinho. Havia 
simplesmente muita placa para um super-
herói combater sozinho...
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Tooth Defender Training:  
Enter Here If You  

Accept The Challenge

Mas naquele dia o Dr. Dentuço teve muita sorte... pois os amigos Silvia, Paulo, Ana e Miguel 
haviam chegado para uma consulta de rotina. Dr. Dentuço os lembrou com um grande sorriso:  
“Vocês precisam combater a placa para manter seus sorrisos brilhantes!”

Enquanto isso, o Dr. Dentuço: Super Dentista teve uma brilhante ideia. “Sim 
– combater a placa é a solução. Na verdade, esses quatro amigos podem ser 
exatamente o que preciso para me ajudar a ir atrás do Plácula!”  

Atrás dele, em seu Laboratório de Super Poderes dos Sorrisos Brilhantes, 
as luzes começam a brilhar.

“O queee... É isso?” Os quatro amigos perceberam o brilho, e pela primeira vez, 
olharam para o fundo do consultório – onde viram um portal que nunca haviam 
reparado antes. Juntos, leram o seguinte aviso acima do misterioso portal: 
Treinamento para Defensores dos Dentes: Entre se Aceitar o Desafi o... 

Treinamento dos Defensores
dos Dentes

Entre se aceitar o desa� o

Visite seu
Dentista

regularmente
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E foi assim que Silvia, Paulo, Ana e Miguel se viram naquele dia dentro da sala de Treinamento 
para Defensores dos Dentes! Dr. Dentuço deu as boas-vindas aos novos Aprendizes de 
Defensores no Laboratório de Super Poderes dos Sorrisos Brilhantes. A Dra. Escovita também 
estava esperando por eles lá!

“Escolham seus Super Poderes com todo cuidado”, ela aconselha. “Vocês aprenderão 
tudo sobre eles, e será confi ado a vocês usá-los na luta contra a placa, assim como eu e 
o  Dr. Dentuço protegemos nossos Super Poderes: consultas regulares!”

“E lembrem-se,” acrescenta o sábio Dr. Dentuço, “Sabedoria é a chave, Futuros 
Defensores dos Dentes. Uma vez que entendam seus poderes e saibam utilizá-los em 
equipe, os Super Poderes dos Dentes Brilhantes podem ajudar os sorrisos de toda a 
Cidade dos Dentes durar toda uma vida.” Dito isso, iniciou-se o treinamento dos Super-
Heróis Defensores dos Dentes.
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As crianças exploraram  a força dos seus recém-escolhidos Super Poderes... E 
descobriram como cada um tinha um papel importante na luta geral contra a placa. Eles 
ouviam atentamente e aprendiam, para que em breve pudessem defender os poderes 
que haviam escolhido.
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Paulo e Silvia – a futura Dupla Creme Dental  – escolheram o creme dental. Isso porque o 
Super Poder do Creme Dental e do Flúor realmente é a combinação de dois Super Poderes! 
Juntos, eles cantam: 

Somos o creme dental com flúor
E mantemos os dentes fortes.
Prevenimos a cárie.
Com a gente ninguém pode!

Ana se tornaria A Escova.

Pronta e a postos.
Escovando no mínimo três vezes ao dia.
Combatendo a placa nojenta
Essa é a melhor maneira, sorria!

Miguel optou pelo Fio Dental.

Dentes fortes são incríveis – 
mas não se esqueça de usar o fio dental.
Pois a placa se esconde entre eles
E não dá pra ver!
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“Vocês escolheram sabiamente seus 
poderes,” elogiou o Dr. Dentuço. “Eles 
lhe servirão muito bem.”

E os Defensores dos Dentes estavam 
quase prontos.

Mas espere! Algo estava faltando. Todo 
membro de um time sabe a importância 
de um mascote. Alguém que torça por 
você ... e lhe traga boa sorte!

“Eu tenho uma ideia,” sugeriu a 
Dra. Escovita ...

E com a chegada do Super Bocão, a equipe estava completa!
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Na manhã do último dia do Treinamento dos Defensores dos Dentes, Dr. Dentuço suspirou. 
“Vocês estão quase prontos para embarcar na eterna luta dos Defensores dos Dentes contra 
a placa. Isso significa que chegou a hora.” 

“A hora de quê?” a equipe perguntou.

O sábio Dr. Dentuço parecia triste com aquela lembrança. “Hora de saber sobre o caso de um 
ex-aprendiz que não concluiu o treinamento, pois  escolheu o caminho da má higiene bucal. 
Seu nome era Plácula.”

“Assim como vocês, o jovem Plácula havia 
participado do treinamento dos Defensores 
dos Dentes. Mas ele não suportou abrir 
mão de seus doces.”

“A escolha de Plácula colocou seus dentes em 
perigo,” continuou o Dr. Dentuço. “E durante seus 
últimos dias de treinamento, ele optou por juntar-
se a um time nojento de monstros da placa em vez 
de ter seus super poderes desbloqueados. Eles 
partiram em uma missão do mal para espalhar 
doces por toda a Cidade dos Dentes ... e para 
todo o resto do mundo.” 8



 

“Durante sua jornada, 
o jovem Plácula 
cresceu ...  e se tornou 
meu arqui-inimigo, 
o Plácula.”

“Ano após ano, o Plácula trabalhou arduamente para 
construir um império de placa com balas grudentas e 
guloseimas. ELE foi o motivo para ter em minha equipe 
mais Defensores dos Dentes!”, Dr. Dentuço sacudiu a 
cabeça sem esperança.

“Mas porque alguém escolheria não ser um Defensor dos 
Dentes?” As crianças se perguntavam. Pois, agora, elas 
sabiam que proteger um sorriso saudável e brilhante – e 
poder compartilhar isso com os outros – seria a melhor 
escolha de todas.

Sacudindo a cabeça tristemente, a Dra. Escovita 
respondeu: “Uma excelente pergunta – nunca saberemos 
a resposta.” 

Então ela sorriu. “Mas hoje, nós comemoramos com 
vocês, nossos jovens amigos, os mais novos e brilhantes  
Defensores dos Dentes. Avante!”
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O treinamento dos Defensores dos Dentes estava chegando ao fi m. Finalmente, era hora 
de testar seus novos super poderes. Mas os novos Defensores se perguntavam: como 
poderemos desbloquear nossos poderes?

De repente, as crianças se lembraram das sábias palavras do Dr. Dentuço: Eles possuíam 
a solução para desbloquear poderes. Basta ter o conhecimento de como usar cada Super 
Poder no combate à placa!

Seus treinadores os escoltaram até a entrada. Dra Escovita entregou a eles seus distintivos 
de Defensores dos Dentes ... com o juramento dos Defensores dos Dentes de Combate 
à Placa. “Nunca se esqueçam,” lembrou a Dra. Escovita. “Nós sempre seremos seus 
parceiros na saúde bucal – e sempre estaremos ao seu lado!”
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Dra. Escovita acenou se despedindo, dizendo:  “Decolem, Defensores dos Dentes!” 
A equipe foi se afastando, preparando-se para o novo juramento...
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Os novos Defensores dos Dentes hesitaram e pararam por um instante na entrada 
da Cidade dos Dentes. Com seus Super Poderes dos Sorrisos Brilhantes recém-
desbloqueados, eles se uniram para o Juramento.

Mas enquanto partiam para se organizar em sua nova Sede 
dos Defensores dos Dentes na Cidade dos Dentes, eles se 
perguntavam ...

Haveria um dia em que eles encontrariam 
o arqui-inimigo do Dr. Dentuço, o Plácula?

Juramento 
dos Defensores

dos Dentes
Vou dar uma chance 

à saúde bucal, e deslumbrar 
o mundo com o meu sorriso 
brilhante. Então aqui está o 
segredo: dentes saudáveis 

ajudam a me manter 
saudável... desde o dente

 até a ponta do pé!


