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Introdução 
 

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA)  apontaram, para 2006, uma taxa bruta 

de 15,01 homens e 4,92 mulheres por 100.000 habitantes de incidência de casos de câncer 

de boca. 

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 de poder levar o indivíduo a óbito. 

A Secretaria de Estado da Saúde, vem estimulando os municípios a participarem do 

Projeto de “Prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal”. Este projeto iniciou-se em 

2001, proposto pelo Centro Técnico de Saúde Bucal da Secretaria de Estado da saúde de 

São Paulo, então existente e foi assumido a partir de 2004 pela Fundação Oncocentro. Seu 

objetivo foi o de estimular os municípios a fazerem ações educativa, preventivas e 

diagnóstico bucal, aproveitando a Campanha Nacional de Vacinação dos Idosos contra a 

gripe. A Cidade de São Paulo acompanhou 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 2006 2007 

Número de 

examinados 

11.054 16.280 57.605 59.208 106.699 161.742 156.009 

 

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. 

A partir do ano de 2004 procurou-se resgatar informações sobre a resolutividade das 

ações desenvolvidas, o 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. 

O principal avanço na campanha do câncer deste ano foi a pactuação de 50 vagas 

para tratamento dos pacientes que apresentaram diagnóstico confirmado de câncer. Foram 
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pactuadas 25 vagas no Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho e 25 vagas na Casa de Saúde 

Santa Marcelina de Itaquera. 

Foram coletados, na 1. ª fase, dados quantificados de uso de tabaco e álcool, 

necessidade de prótese e classificação de risco para cárie. Outrossim, os dados de 

resolutividade dos encaminhamentos necessários nas 5 regiões da Cidade de São Paulo 

estão apontados no 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, 

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, da resolutividade que o sistema 

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

problemas que impediram seu alcance.  

 

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 do Anexo I); 

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. 

 

Resultados obtidos 

 1.ª Fase- Das 419 Unidades Básicas de Saúde, foram realizados exames em 386, 

possibilitando o rastreamento de condições de tecidos moles em 156.009 idosos, resultando 

na cobertura  em 23,93% dos vacinados.  

 Dos 156.009 idosos examinados, verificou-se a necessidade de retriagem em 15.289 

(9,8%). 

 2.ª Fase- Dos 9,218 idosos que compareceram à retriagem 4.217 tiveram seu 

problema resolvido (45,75%).  
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 Foram diagnosticados 26 casos de câncer bucal e os pacientes encontram-se em 

tratamento. 

  

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 também aquelas pessoas que 

não freqüentam a Unidade de Saúde usualmente.  

Outrossim, essas ações devem ter continuidade na rotina das Unidades. 
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      ANEXO I  

 

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 

 

1 

Indivíduo com alterações em tecidos moles sem suspeita de 

malignidade (alterações não listadas no código 2) 

 

Alto risco 

 

 

 

      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  
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Operacionalização 

 A atividade, prevista para o período de 23 de abril a 04 de maio de 2007 contou com 

os seguintes passos no município de São Paulo: 

• elaboração do Projeto com grupo de trabalho  e das  planilhas para registro dos dados 

(Novembro 2006); 

• preparação de material para uniformizar a capacitação dos profissionais da rede 

(Dezembro 2006/ Janeiro 2007); 

• impressão  de folhetos de autocuidados e demais impressos para a Campanha 

(janeiro de 2007) 

• preparo de documento dirigido aos coordenadores regionais, supervisores de área e 

gerentes de unidades básicas de saúde explicando a importância deste Projeto e 

pactuando a necessidade de êxito do mesmo. (janeiro/ fevereiro de 2007); 

• discussão do projeto com os interlocutores de saúde bucal das regiões (fevereiro 

2007); 

• reunião com todos os profissionais envolvidos na capacitação da rede básica para 

uniformização das informações (Início de Fevereiro de 2007); 

• capacitação dos profissionais da rede básica (fevereiro 2007); 

• encaminhamento dos materiais impressos necessários ao Projeto para as regionais  

(março de 2007); 

• consolidação dos dados do município (1.ª fase- 1.ª quinzena de junho de 2007); 

• consolidação dos dados de resolutividade do município (2.ª fase da Campanha) - 

agosto de 2007. 

 

 

 



Anexo 2 – Totalização da 1ª fase da Campanha do câncer bucal de 2007 na Cidade de São Paulo. 

Número de UBS _419 Número de UBS que realizaram o exame_386__   
         
Total de Examinados: 156.009 Total de vacinados:  651.844   
         

Coordenadoria Regionais de Saúde 
LESTE NORTE 

CENTRO-
OESTE 

SUL SUDESTE Total % 

Total de vacinados 119305 128273 85682 108957 209627   651844   
Total de examinados 42603 27934 9607 23824 52041 156009 23,93 

0 - Normal 39800 25967 8794 22028 48942 145531 93,28 
1 - Alteração  reversível 2622 1811 691 1709 2901 9734 6,24 Tecidos moles 
2 - Suspeita de malignidade 181 156 122 140 198 797 0,51 

Total  (deve ser igual ao n.º de examinados) 42603 27934 9607 23824 52041 156009   
A - sem história atual ou pregressa 862 834 148 918 836 3598 2,31 
B - dentes restaurados,sem doença 7769 7407 3758 5358 15972 40264 25,81 
C - cavidades crônicas,manchas brancas 
inativas, IRM, sem doença atual 3466 1958 579 1851 3109 

10963 
7,03 

D - muita placa, mancha branca ativa 2758 2002 684 2320 3786 11550 7,40 
E - cavidade de cárie aguda 4146 1626 461 1625 2740 10598 6,79 
F - dor, abcesso 687 268 66 515 570 2106 1,35 

Critérios de risco de cárie: 

X - edêntulo 22915 13132 3519 11417 25028 76011 48,72 
Total  (deve ser igual ao n.º de examinados) 42603 27934 9215 23824 52041 155617   

Sim 10847 7068 2007 7461 12066 39449 25,29 
Necessidade de tratamento:

Não 31759 20159 7208 16433 39975 115534 74,06 
Total  (deve ser igual ao n.º de examinados) 42603 27934 9215 23824 52041 155617   
N.º de usuários a serem retriados  2753 4304 742 1868 5622 15289 9,80 
Cobertura sobre os vacinados (n.º de examinados x 100 / n.º de 
vacinados ) 

35,71 21,78 11,21 21,87 24,83 23,93 

Total de participantes em grupos educativos 30742 8070 2401 12614 19.903 73730 47,26 
Hábitos- tabaco 3706 2229 635 2508 3.929 13007 8,34 
Hábitos- álcool 997 740 203 726 1.128 3794 2,43 
Hábitos- tabaco e álcool 895 403 79 639 1.402 3418 2,19 
Necessidade de prótese total 8891 4003 871 4371 7.623 25759 16,51 
Necessidade de prótese removível 7672 3813 1043 4405 7.162 24095 15,44 
Necessidade de prótese total e removível 1887 965 298 1133 1.702 5985 3,84 



Anexo 3 – Totalização da 2ª fase da Campanha do câncer bucal de 2007 na Cidade de São 

Paulo.             

  N.º Cálculo para obter-se a porcentagem % 

N.º de indivíduos  inscritos no Anexo 3 
(planilha de retriagem)  

9.218   

1a  Biópsia 527 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

5,72 

1b  Tratamento 
medicamentoso 

1.006 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

10,91 

1c Conduta 
expectante 

1.248 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

13,54 

1d Remoção de fat. 
traumáticos 

776 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

8,42 

1e Outros 660 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

7,16 

Subtotal: linha 
a+b+c+d+e 

1. Indivíduos que 
tiveram seu 
problema resolvido 
através de:  

Resolutividade do 
serviço 

4.217 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

45,75 

2    Motivo não 
identificado 

2.660 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

28,86 

2a Dificuldade de 
locomoção 

19 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

0,21 

2b Dificuldade 
financeira 

4 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

0,04 

2c Falta de 
acompanhante 

42 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

0,46 

2. 
Indivíduo 
não 
compareceu 
a retriagem 

2d Outros motivos 305 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

3,31 

3. Paciente foi encaminhado para a 
referência 

1.774 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

19,24 

4. Não foi possível identificar 
nenhuma referência que resolvesse 
o caso. 

1 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

0,01 

5.Diagnóstico de câncer bucal 
confirmado – paciente em 
tratamento. 

26 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

0,28 

6.Diagnóstico de câncer bucal 
confirmado – paciente sem 
tratamento. 

0 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

0,00 
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7. Outros motivos impediram a 
resolução do seu problema 

67 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

0,73 

  8. Sem informação 103 Total da col. anterior x 100 / n.º de  
inscritos no Anexo 3 

1,12 

  Total 9.218   100,00 

     


