
 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA NAS UNIDADES DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DO ESTADO DA BAHIA 

 

 

Brenda Queiroz Vinhas¹; Lília Paula de Souza Santos²; Andrea Jaqueira da Silva Borges³ 
 

¹Graduando (a) no Bacharelado em Odontologia (FAMAM),brendaqvinhas@gmail.com; 

²Mestre em Saúde Coletiva, com ênfase em Epidemiologia, (UEFS), FAMAM, 

lilia_paula@yahoo.com.br; ³Doutora em Geologia Ambiental (UFBA), FAMAM, 

andreajsb@gmail.com 

 
 

No Brasil o câncer bucal é o quinto tipo de câncer mais incidente, se seu diagnóstico não for 

realizado o mais breve possível as chances de cura são baixas, por isso o cirurgião-dentista 

deve realizar um exame clínico minucioso em lesões suspeitas. Os principais fatores de risco 

para o câncer de boca são o álcool e o tabaco em conjunto eles agem aumentando as chances 

do indivíduo desenvolver lesões cancerizáveis em longo prazo. A Política Nacional de Saúde 

Bucal visa à prevenção e o controle do câncer bucal, por meio de exames preventivos para o 

diagnóstico precoce da doença, desenvolvendo momentos de campanhas para combate os 

fatores de risco, e também encaminhamento para centros de tratamento. Para isso, essas 

condutas são indispensáveis para expansão e qualificação da atenção básica no Sistema único 

de Saúde (SUS). O Programa de Melhoria Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ- 

AB) é um instrumento de avaliação com o intuito de melhorar o acesso e a qualidade dos 

atendimentos na atenção básica. Dentro da entrevista existe a avaliação da atenção ao câncer 

bucal, com perguntas direcionadas ao cirurgião-dentista que vão servir de base para o estudo. 

Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar a organização das equipes de saúde bucal 

da Bahia quanto à atenção ao câncer de boca. O presente estudo caracteriza-se como 

descritivo com análise de dados secundários provenientes do terceiro ciclo de avaliação do 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica que ocorreu em 2017. O 

local da pesquisa será no estado Bahia, onde serão analisados os dados de todas as equipes de 

saúde bucal da atenção básica participantes do terceiro ciclo de avaliação externa do PMAQ-

AB. Serão coletadas informações sobre as ações realizadas pelas equipes de saúde bucal 

voltada para a prevenção e diagnóstico do câncer bucal, organização do registro dos pacientes 

com suspeita e diagnóstico de câncer bucal e presença de uma rede de referência para 

tratamento de câncer bucal. Os dados coletados serão organizados em tabelas e apresentado a 

frequência absoluta e relativa de todas as variáveis analisados. Esta pesquisa irá trazer uma 

descrição sobre ações com foco na atenção ao câncer bucal realizadas nas unidades básicas 

pelas equipes de saúde bucal como forma de trazer informação ao cirurgião-dentista sobre a 

importância do reconhecimento dessas lesões como também verificar a avaliação desses 

serviços. 
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