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Justificativa: Encantadora do ponto de vista humano e instigante na perspectiva da 
ciência, a primeira infância compreende os anos iniciais da vida de uma pessoa, sendo 
delimitada, em linhas gerais, pelo período que vai desde a concepção até os três anos 
de idade. Boa parte do perfil de um individuo se define na primeira infância – da 
agilidade do pensamento à forma de se relacionar com os outros, passando também 
pelas características emocionais. Nada mais justo, então, que a sociedade olhe para 
esta etapa da vida de maneira especial, garantindo aos diferentes grupos 
populacionais oportunidades iguais de desenvolvimento. Objetivos: partindo do 
principio de consultas de saúde regulares, as vacinas , a amamentação e, o cuidado 
com a alimentação, são considerados pelos respondentes da pesquisa 1a infância 
como os itens mais importantes para o desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos 
resolveu-se trabalhar a saúde bucal destes, no Hospital de Ensino Odontológico 
desde 1994, nas quartas feiras pela tarde e, discutindo com a/o acompanhante a 
temas da saúde bucal na 1a infância. Metodologia: participaram crianças de 0 a 3 
anos de idade e seus acompanhantes e também, receberam tratamento odontológico, 
fonoaudiológicos, palestras educativas sobre temas diversos relacionados a saúde 
bucal. Resultados: concluiu-se que a atenção odontológica fornecida nesta atividade 
de extensão, influenciou positivamente na prevalência de cárie dentária na 1a infância, 
crianças que participaram da Bebê Clínica, com menos de 12 meses de idade, mais 
de 90% ficaram livres de cárie, confirmando que a educação precoce em saúde 
influencia positivamente as condições de saúde bucal na primeira infância. Os alunos 
que participaram desta referida extensão vivenciaram a importância da integralidade 
e interdisciplinaridade em saúde.  

 


