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Introdução 
 

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA),  apontaram para 2008 uma taxa bruta 

de 18,30 homens e 4,62 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 à óbito. 

O Projeto de “Prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal” proposto em 2001 

pelo Centro Técnico de Saúde Bucal e assumido a partir de 2004 pela Fundação 

Oncocentro, realiza-se anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação dos Idosos 

contra a gripe, com crescente participação dos municípios. A cidade de São Paulo 

acompanha 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 2008 

Número de 

examinados 

11.054 16.280 57.605 59.208 106.699 161.742 156.009 182.245 

 

O principal avanço na campanha do câncer deste ano foi a pactuação com o Hospital 

Heliópolis e a Coordenação do Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e 

Audotoria para tratamento dos pacientes com diagnóstico de câncer bucal confirmado. 

Embora o Hospital Heliópolis tenha a capacidade de absorver a demanda total dos 

pacientes, fica a cargo da região encaminhá-los para o CACON mais próximo da residência 

do mesmo. Sendo assim, a partir de 2008 a cidade de São Paulo passou a contar com as 

seguintes referências para tratamento de câncer de boca: Instituto Arnaldo Vieira de 

Carvalho, Casa de Saúde Santa Marcelina de Itaquera e Hospital Heliópolis. 

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. 
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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 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 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 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 433 Unidades Básicas de Saúde, foram realizados exames em 419, 

possibilitando o rastreamento de condições de tecidos moles em 182.245 idosos, resultando 

na cobertura  em 26,47% dos vacinados.  

 Dos 182.245 idosos examinados, verificou-se a necessidade de retriagem em 12.199 

(6,7%). 

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

problema resolvido (45,75%).  

 Foram diagnosticados 30 casos de câncer bucal e os pacientes encontram-se em 

tratamento, atualmente. 
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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 

(Janeiro 2008); 

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

(Janeiro 2008); 

• elaboração do plano de aula para os semiologistas multiplicadores; 

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

(Fevereiro de 2008) 

• 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 2008); 

• discussão do projeto com os interlocutores de saúde bucal das regiões (Janeiro 2008); 

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

uniformização das informações (Fevereiro de 2008); 

• capacitação dos profissionais da rede básica (Março 2008); 

• encaminhamento dos materiais impressos necessários ao Projeto para as regionais  

(março de 2008); 

• encaminhamento dos dados regionais para o e-mail sbucal@prefeitura.sp.gov.br até 

31 de maio de 2008 impreterivelmente; 

• encaminhamento dos dados regionais da 2.ª fase da campanha para o e-mail 

sbucal@prefeitura.sp.gov.br  até 31 de junho de 2008 impreterivelmente. 

 

 

 



Anexo 2 – Totalização da 1ª fase da Campanha do câncer bucal de 2008 na Cidade de São Paulo. 

 Nº de UBS da CRS/STS 433 Nº de UBS que realizaram o exame 419 

  
Total de Examinados no Município 

182.245 Total de vacinados no Município 688.428 

  Total Cálculo % 
 0 - Normal 169.426 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                           92,97  

Tecidos moles 1 – Alteração sem suspeita de malignidade 11.376 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                             6,24  

 2 – Alteração com suspeita de malignidade 1.443 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                             0,79  

Total  (deve ser igual ao n.º de examinados) 182.245     

 A - sem história atual ou pregressa 3.923 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                             2,15  

 B - dentes restaurados,sem doença 51.058 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                           28,02  

C - cavidades crônicas,manchas brancas inativas, 
IRM, sem doença atual 

11.784 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                             6,47  
Critérios de risco 
de cárie 

D - muita placa, mancha branca ativa 15.053 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                             8,26  

 E - cavidade de cárie aguda 12.158 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                             6,67  

 F - dor, abcesso 3.199 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                             1,76  

 X - edêntulo 85.070 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                           46,68  

Total  (deve ser igual ao n.º de examinados) 182.245     

Sim 45.839 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                           25,15  Necessidade de 
tratamento 
clínico 

Não 136.406 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                           74,85  

Total  (deve ser igual ao n.º de examinados) 182.245     

N.º de usuários a serem retriados 12.199 Total col anterior x 100 / n.º de examinados                             6,69  

Cobertura sobre os vacinados (n.º de examinados x 100 / n.º de vacinados )                           26,47  

Total de participantes em grupos educativos 84.142                             46,17  

Hábitos- tabaco 15.173                               8,33  

Hábitos- álcool 4.672                               2,56  

Hábitos- tabaco e álcool 3.691                               2,03  

Necessidade de PT superior  e PT inferior 19.579                             10,74  

Necessidade de PPR superior e PPR inferior 12.769                               7,01  

Necessidade de PT superior e PPR inferior 6.597                               3,62  

Necessidade de PPR superior e PT inferior 1.504                               0,83  

Necessidade de PT superior 3.790                               2,08  

Necessidade de PT inferior 5.920                               3,25  

Necessidade de PPR superior 2.993                               1,64  

Necessidade de PPR inferior 12.217   6,70
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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 da UBS)  8419   

1a Biópsia 99 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3 1,18 
1b Tratamento medicamentoso 847 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3 10,06 
1c Conduta expectante 990 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3 11,76 
1d Remoção de fat. traumáticos 504 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3 5,99 
1e Outros 581 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3 6,90 
Subtotal: linha a+b+c+d+e 3021 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3 35,88 

Indivíduos que tiveram seu 
problema resolvido na UBS 
através de:  

Resolutividade do serviço     
N.º de indivíduos  inscritos no Anexo 3A (planilha de retriagem do CEO/COE)  3339    

1f Biópsia 764 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3A 22,88 
1g Tratamento medicamentoso 448 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3A 13,42 
1h Conduta expectante 322 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3A 9,64 
1i Remoção de fat. traumáticos 317 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3A 9,49 
1j Outros 153 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3A 4,58 
Subtotal: linha f+g+h+i+j 2004    

Indivíduos que tiveram seu 
problema resolvido nos 
CEO/COE através de: 

Resolutividade do serviço     

2. Indivíduo não compareceu a retriagem 2101 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3 e 3A. 17,86 
3. Paciente foi encaminhado para a referência terciária 27 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3 e 3A. 0,26 
4. Não foi possível identificar nenhuma referência que resolvesse o caso. 0 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3 e 3A.  0 
5.Diagnóstico de câncer bucal confirmado – paciente em tratamento. 30 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3 e 3A. 0,26 
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6.Diagnóstico de câncer bucal confirmado – paciente sem tratamento. 0 Total da col. anterior x 100 / n.º de  inscritos no Anexo 3 e 3A. 0 
  Total 2151    

            

               


