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Introdução 
 

Dados da Fundação Oncocentro apontam que o câncer  de lábio, cavidade oral e 

orofaringe foram responsáveis por 6,3% das mortes por câncer no sexo masculino (5.ª 

topografia mais freqüente) apresentando uma taxa bruta de 6,8 homens e 1,2 mulheres por 

100.000 habitantes no Estado de São Paulo, no biênio 2001/2002 (FOSP- 

www.fosp.saude.sp.gov.br).  

O grande problema que envolve o câncer bucal diz respeito à  falta de diagnóstico 

precoce, o que leva a  seqüelas severas, com  grande mutilação, em pacientes submetidos à 

cirurgia, além, é claro, de poder levar o indivíduo à morte. 

A Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Fundação Oncocentro, vêm 

estimulando os municípios a participarem do Projeto de “Prevenção e diagnóstico precoce do 

câncer bucal”. Este projeto vem sendo realizado desde 2001, durante a Campanha Nacional 

de Vacinação dos Idosos contra a gripe, com crescente participação dos municípios. O 

município de São Paulo tem acompanhado a Campanha ao longo desses anos, promovendo  

um aumento considerável no número de exames, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1- Distribuição do número de examinados ao longo dos anos- município de São 

Paulo. 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 

Número de examinados 11.054 16.280 57.605 59.208 106.699 

 

Os resultados obtidos evidenciam o esforço coletivo dos profissionais envolvidos com 

a saúde bucal,  desde os clínicos das unidades de saúde até os interlocutores de saúde 

bucal das cinco regiões da cidade de São Paulo. A metodologia utilizada permitiu ao 

município conhecer melhor a sua realidade local, obtendo informações importantes a 

respeito da população atendida, inclusive comparar os dados com outras regiões do Estado. 

No ano de 2004 procurou-se resgatar informações sobre a resolutividade das ações 

desenvolvidas, que possibilitou obter informações importantíssimas sobre o desempenho do 

serviço. Foi possível, também, constatar a grande potencialidade da rede básica de serviços 

para a detecção precoce do câncer bucal, dentre outras patologias. 

No presente ano (de 25 de abril a 06 de maio), foram propostas algumas alterações, 

principalmente na 1.ª fase, uma vez que as informações sobre hábitos, condição dentária, 

uso e necessidade de prótese foram coletadas por anos seguidos e que tais hábitos  não 

sofrem grandes alterações em um curto espaço de tempo. Outrossim, na 2.ª fase deste ano 
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foi possível coletar os dados de resolutividade dos encaminhamentos necessários nas 5 

regiões da cidade de São Paulo (Anexo 1). 

 

Objetivo 
 

O projeto teve como objetivo principal a implementação de ações de saúde bucal para 

a população de 60 anos e mais, contemplando o diagnóstico precoce do câncer bucal na 

população alvo, atividades educativas e preventivas para esta faixa etária e atendimento 

clínico aos idosos que necessitassem de intervenção.  

Como objetivos da segunda fase, a proposta era a observação a partir dos casos que 

apresentaram alguma alteração em tecidos moles, qual a resolutividade que o sistema 

conseguiu alcançar nos diversos níveis de atenção e/ou a identificação de  possíveis 

problemas que impediram a resolutividade.  

 

Passos  
1. Inspeção bucal, com  especial cuidado para tecidos moles e necessidade de tratamento 

curativo transcrevendo as informações para a planilha  própria (códigos e critérios 

propostos nos quadros 2 e 3); 

2. Encaminhamento para agendamento dos pacientes que tivessem necessidade de 

tratamento passível de ser realizado na unidade; 

3. Encaminhamento  dos casos onde houvesse necessidade de cuidados especializados; 
4. Identificação de referências para tratamento; 

5. Acompanhamento da resolutividade dos casos encaminhados. 

 

Quadro 2: Códigos e critérios utilizados para a identificação da condição dos tecidos moles  

no momento do exame. 

Classificação Código Critérios 

Baixo risco 0 Indivíduo com tecidos moles sadios 

 
Alto risco 

 
1 

Indivíduo com alterações em tecidos moles sem suspeita de 
malignidade (alterações não listadas no código 2) 
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      2 

Indivíduo com alterações em tecidos moles com suspeita de 
malignidade: úlceras indolores com mais de 14 dias de 

evolução, com bordas elevadas e base ligeiramente 

endurecida ou não; lesões brancas ou enegrecidas com áreas 

ulceradas; lesões avermelhadas com mais de 14 dias de 

evolução, com contornos definidos e limites nítidos sugerindo 

eritroplasia; lesões vegetativas de crescimento rápido 

(pápulas, nódulos), lisas, granuladas, verrucosas ou 

ulceradas.)  

 

QUADRO 3: Códigos e critérios utilizados para a classificação de risco em relação à cárie. 

Grupo Situação  

A Ausência de lesão de cárie, sem placa, sem gengivite e/ou sem mancha 

branca ativa  

B História de dente restaurado, sem placa, sem gengivite e/ou sem mancha 

branca ativa 

C Uma ou mais cavidades em situação de lesão de cárie crônica, mas sem 

placa, sem gengivite e/ou sem mancha branca ativa 

D Ausência de lesão de cárie ou presença de dente restaurado, mas com 

presença de placa, de gengivite e/ou de mancha branca ativa 

E Uma ou mais cavidades em situação de lesão de cárie aguda 

F Presença de dor e/ou abscesso 

X  Edêntulo  

 

Operacionalização- memória histórica 
 A atividade, prevista para o período de 25 de abril a 06 de maio de 2005 contou com 

os seguintes passos no município de São Paulo: 

1- reunião com semiologistas das regiões e entidades parceiras em 07 de março para 

capacitação dos dentistas da rede básica; 

2- reunião com Secretaria de Participação e Parcerias para reprodução dos cartazes e 

folders explicativos em 23 de março; 

3- capacitação dos profissionais nas regiões de março a 1.ª quinzena de abril; 

4- reprodução e distribuição dos impressos necessários na 1.ª quinzena de abril; 

5- realização da 1.ª fase da Campanha de 25 de abril a 06 de maio; 



 5

6- totalização dos dados nas regiões e encaminhamentos para SMS- COGest- saúde 

bucal até 08 de junho; 

7- totalização dos dados do município (anexo 1) e encaminhamento à Fundação 

Oncocentro em 11 de junho; 

8- 2.ª fase- retriagem e totalização das regiões até 30 de agosto; 

9- totalização dos dados do município (anexo 2) e encaminhamento à Fundação 

Oncocentro em 04 de outubro. 

 

Resultados obtidos 
 1.ª Fase- Das 400 Unidades de Saúde, foram realizados exames em 351, 

possibilitando o rastreamento de condições de tecidos moles em 106.699 idosos, resultando 

na cobertura  em 16,4% dos vacinados.  

 Dos 106.699 idosos examinados, verificou-se a necessidade de retriagem em 10.275 

(9,6%). 

 2.ª Fase- Dos 8.313 idosos inscritos na planilha de retriagem, 4.368 tiveram seu 

problema resolvido (52,5%).  

 Com toda a estratégia articulada, ainda verificamos dificuldades na identificação de 

referências por alguns profissionais (21 casos). Para tanto, este torna-se o ponto de partida 

para o planejamento da Campanha para o próximo ano. 

E o mais importante: foram diagnosticados 26 casos de câncer bucal e os pacientes 

encontram-se em tratamento, atualmente. 
  

Considerações finais 
Para o desenvolvimento dessas ações a abordagem multiprofissional e interdisciplinar 

permite maior probabilidade de sucesso. Assim, a participação de outros profissionais de 

saúde da unidade no planejamento e desenvolvimento dessas ações torna-se muito 

importante. Cumpre lembrar que a Campanha permite avaliar os pacientes que não 

freqüentam a Unidade de Saúde. Outrossim, essas ações devem ter continuidade na rotina 

das Unidades. 

Em relação a pacientes com doenças crônicas (hipertensão, diabete, depressão, 

ansiedade, transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas), atualmente está sendo 

desenvolvido na Secretaria Municipal de Saúde um programa denominado “Cuidar sempre - 

Cuidado ao Portador de Condições crônicas”, onde a saúde bucal deve ser inserida.  
Quanto aos cuidadores, devem ser abordados aspectos relativos à habilidade 

funcional da pessoa acamada ou do idoso (independência, dependência parcial ou total). A 



 6

forma de se comunicar (em caso de dificuldade auditiva), ajustes nas técnicas e meios de 

higiene por dificuldade motora, estratégias especiais de motivação, utilização de abridores de 

boca, posição do acamado ou do idoso durante a higiene bucal entre outros aspectos, 

devem ser considerados. 

É importante, também, lembrar que neste ano já está montado um grupo de trabalho 

para articulação e planejamento da Campanha para o próximo ano. 
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Anexo 1 
     
 
      
     
     
     
     

Dados da Campanha- Município de São Paulo- 2005 

  Soma Porcentagem 

N.º de UBS da coordenadoria regional:       400   
N.º de UBS que realizaram o exame: 351   
Número de vacinados 650955   
Total de examinados 106699   

0 - Normal 92644 86,83 
1 - Alteração  reversível 13320 12,48 Tecidos moles 
2 - Suspeita de malignidade 735 0,69 

Total  (deve ser igual ao n.º de examinados) 106699 100,00 
A - sem história atual ou pregressa 3976 3,73 
B - dentes restaurados,sem doença 23362 21,90 
C - cavidades crônicas,manchas 
brancas inativas, IRM, sem doença 
atual 

7473 7,00 

D - muita placa, mancha branca ativa 7625 7,15 
E - cavidade de cárie aguda 6527 6,12 
F- dor, abscesso 1233 1,16 
X - edêntulo 52944 49,62 

Critérios de 
risco de cárie: 

Sem informação (...) 3559 3,34 
Total  (deve ser igual ao n.º de examinados) 106699 100,00 

Sim 28325 26,55 
Não 76636 71,82 Necessidade 

de tratamento: 
Sem informação (...) 1738 1,63 

Total  (deve ser igual ao n.º de examinados) 106699 100,00 
N.º de usuários a serem retriados  10275 9,63 
Cobertura sobre os vacinados (n.º de examinados x 
100 / n.º de vacinados ) 16,39 16,39 

Obs.: (...) sem informação   
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