
Medo de ir
 ao dentista

Era uma vez uma dentista que gostava 
muito de escovar os seus dentes. Um dia 
entrou em seu consultório um paciente 
muito inusitado: o Senhor Coelho.
 Chegando lá, o Senhor Coelho já chegou 
assustado:
 - Vou tomar injeção?!
A auxiliar da dentista disse:
- Não, não será injeção, mas você tem que 
ser forte, pois irá tomar uma vacina, que 
são umas gotinhas que a dentista vai 
pingar na sua boca. Ele é muito, mas muito 
amargo, e você terá que ser forte por que 
tem gente que até desmaia.

A dentista egoísta não estava nem aí para 
a a�ição do Senhor Coelho. Mas a auxiliar, 
que era muito simpática, prometeu 
cozinhar um purê de cenoura para ele, se 
ele fosse forte. Assim também ajudaria a 
tirar o sabor ruim da vacina.
E assim, como o Senhor Coelho foi muito 
forte, ele saiu radiante do consultório 
comendo seu purê de cenoura a caminho 
da sua casa, e pensando em fazer um ovo 
de páscoa para presentear a assistente de 
dentista, que o ajudou a ser forte e superar 
seu medo de ir ao dentista.



Era uma vez uma dentista que gostava 
muito de escovar os seus dentes. Um dia 
entrou em seu consultório um paciente 
muito inusitado: o Senhor Coelho.
 Chegando lá, o Senhor Coelho já chegou 
assustado:
 - Vou tomar injeção?!
A auxiliar da dentista disse:
- Não, não será injeção, mas você tem que 
ser forte, pois irá tomar uma vacina, que 
são umas gotinhas que a dentista vai 
pingar na sua boca. Ele é muito, mas muito 
amargo, e você terá que ser forte por que 
tem gente que até desmaia.

A dentista egoísta não estava nem aí para 
a a�ição do Senhor Coelho. Mas a auxiliar, 
que era muito simpática, prometeu 
cozinhar um purê de cenoura para ele, se 
ele fosse forte. Assim também ajudaria a 
tirar o sabor ruim da vacina.
E assim, como o Senhor Coelho foi muito 
forte, ele saiu radiante do consultório 
comendo seu purê de cenoura a caminho 
da sua casa, e pensando em fazer um ovo 
de páscoa para presentear a assistente de 
dentista, que o ajudou a ser forte e superar 
seu medo de ir ao dentista.

Autores

João Carlos Bernardes
Diane Cristina Oliveira Macagnan

Mariah Aparecida Alves do Nascimento


