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44 - Eficácia de um programa educativo aplicado na zona rural 

da cidade de Araraquara (SP)

AZEVEDO, Elcilaine; COLDEBELLA, Cármen Regina; 

ZUANON, Angela Cristina Cilense

O objetivo desse estudo foi avaliar a efetividade de programa odontológico educativo numa 
população carente de Araraquara, após um ano de sua aplicação, através de questionário aplicado a 
36 mães da zona urbana e 38 da zona rural. Das mães moradoras na zona urbana, 77.8% possuíam 
de 1 a 2 filhos e 22,2% de 3 a 4, sendo que da zona rural 73,7% possuíam de 1 a 2 filhos, enquanto 
26,3% de 3 a 6. A escovação era realizada nas crianças da zona urbana por 55,5% das mães e 
na zona rural, em 81,6%. A higienização da cavidade bucal das crianças foi iniciada antes do 
7 meses de idade e após a erupção do primeiro dente por 41,7% e 22,2% das mães da zona urbana 
respectivamente. O mesmo hábito foi desenvolvido por 52,6% e 10,2% das mães da zona rural em 
seus filhos até 7 meses e após a erupção do primeiro dente respectivamente. Fralda umedecida em 
água foi utilizada por 31%, enquanto a escova dental foi utilizada por 36,2% das mães da zona 
urbana. Na zona rural a fralda umedecida foi utilizada por 58,8% das mães e 19,6% utilizaram 
escova dental. Pode-se concluir que a aplicação de um programa educativo resultou na instalação 
de hábitos saudáveis de higiene bucal de uma população da zona rural, a qual não possuía meios de 
comunicação que pudesse transmitir conhecimento sobre medidas para promoção de saúde bucal 
 


