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RESUMO 

 
Introdução: O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 
crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo 
espalhar-se para outras regiões do corpo. O câncer de boca é uma neoplasia maligna 
que tem por principais fatores etiológicos (tabagismo, etilismo, higiene bucal precária 
e trauma local), que são conhecidos e de fácil prevenção. Sabe-se que o tratamento 
oncológico tem por objetivo a preservação dos órgãos e a sobrevida, porém, 
compreende-se que ter sobrevida não significa ter qualidade de vida. Objetivo: 
Realizar uma revisão de literatura sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer 
bucal e criar uma proposta de intervenção baseada na situação- problema. Métodos: 
O presente trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica utilizando como 
base de dados: Scientific Electronic Library OnLine (SCIELO), Medical Literature 
Analysisand Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of Medicine (PubMed). 
Resultados: Após a coleta e análise dos dados, foram selecionados um total de 27 
artigos que atenderam aos objetivos do presente estudo, na qual foi possível observar 
a importância do diagnóstico precoce e da atenção primaria. A partir dos artigos 
observados foi criada uma proposta de intervenção junto aos funcionários e 
profissionais ligados ao atendimento para que estes possam identificar o público alvo 
e orienta-los sobre prevenção e autoexame. Conclusão: Pacientes acometidos pelo 
câncer de boca, apresentam acentuado prejuízo na qualidade de vida, 
comprometendo o convívio familiar e social, bem como a autonomia e integridade do 
indivíduo, o que caracterizada o forte impacto na qualidade de vida. Por isso, o projeto 
formará aqueles que estão diretamente em contato com o público alvo. 

 

Descritores: Câncer de Boca; qualidade de vida; odontologia; diagnóstico precoce. 

 

ABSTRACT 

 
Introduction: Cancer is a set of more than 100 diseases that have in common the 
disorderly growth of cells that invade tissues and organs, and can spread to other 
regions of the body. Mouth cancer is a malignant neoplasm that has the main etiological 
factors (smoking, alcoholism, poor oral hygiene and local trauma), which 
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are known and easily preventable. It is known that cancer treatment aims to preserve 
the organs and survive, however, it is understood that having survival does not mean 
having quality of life. Objective: Conduct a literature review on prevention and early 
diagnosis of oral cancer and create an intervention proposal based on the problem 
situation. Methods: The present work was carried out through bibliographic research 
using as database: Scientific Electronic Library OnLine (SCIELO), Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Latin American and Caribbean 
Literature in Health Sciences (LILACS), National Library of Medicine (PubMed). 
Results: After collecting and analyzing the data, a total of 27 articles were selected 
that met the objectives of this study, in which it was possible to observe the importance 
of early diagnosis and primary care. From the articles observed, an intervention 
proposal was created with the employees and professionals connected  to the service 
so that they can identify the target audience and guide them on prevention and self-
examination. Conclusion: Patients affected by oral cancer have a marked loss of 
quality of life, compromising family and social life, as well as the individual's autonomy 
and integrity, which characterizes the strong impact on quality of life. Therefore, the 
project will train those who are directly in contact with the target audience. 

 
Descriptors: Cancer of Mouth; quality of life; dentistry; early diagnosis. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
Em 2017 iniciei meu trabalho como cirurgiã-dentista na Unidade Básica de 

Saúde – Currais – que fica localizada na sede do município de Currais, estado do 

Piauí. De acordo com o IBGE (2010), o município de Currais, em 2016, contava com 

uma população estimada de 4.704 habitantes, sendo considerado um dos menores 

munícios do estado e ainda conta com uma grande parte deste número, como 

população rural. 

A UBS conta com uma rede de apoio no município, esta sediada na área 

urbana. A equipe de Estratégia de Saúde da Família faz o possível para atender toda 

a demanda dos bairros que utilizam a UBS como base. As equipes da UBS Currais, 

procuram estabelecer vínculos mais estreitos com os pacientes considerados de risco 

– seja ele social ou relacionado à saúde. Em nossa área, há uma população idosa 

com diversas patologias clínicas compatíveis com a idade, que costumam frequentar 

assiduamente a UBS. 

O município conta com 04 cirurgiões-dentistas, dentro deles, me encontro, 

como dentista do PSF, realizando ações de prevenção e diagnostico. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), câncer é o nome dado a 

um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento 



desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo 

espalhar-se para outras regiões do corpo (metástase). Separando-se rapidamente, 

estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, gerando a formação de 

tumores (acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias malignas. Por outro lado, 

tumor benigno significa uma massa localizada de células que se multiplicam 

vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo um 

risco de vida. 

Dentre os mais variados tipos de cânceres, o câncer de cabeça e pescoço 

refere-se a diversos subgrupos de tumores que prejudicam diferentes funções 

dependendo da sua localização e tamanho, na qual compreende o envolvimento da 

cavidade oral/nasal, faringe, laringe e/ou glândulas. Nesta área de cabeça e pescoço, 

a maior frequência de diagnósticos dos tumores malignos é, principalmente, na boca, 

faringe e laringe (OLIVEIRA, 2016). 

Este estudo originou-se da inquietação adquirida dentro das Unidades Básicas 

de Saúde pela importância de novas atitudes que contribuam com a melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos e pela igual promoção da qualidade de vida. As 

equipes e formações feitas, tem como principal objetivo a reorientação do processo 

de trabalho para que as ações propostas pelo SUS no âmbito da atenção básica no 

que propõe a integralidade, assegure a diretriz constitucional das ações que permeiam 

a saúde bucal, significando articular o indivíduo no coletivo, a prevenção e a promoção 

do tratamento e a plena recuperação da saúde (BRASIL, 2004). 

A proposta desse TCC não se originou pelos elevados índices epidemiológicos 

de neoplasias bucais no município da investigação (Currais – PI), mas pela má 

qualidade de acesso a informação e a prevenção neste município, que é 

predominantemente rural, com baixos índices socioeconômicos e estar diretamente 

expostas a fatores de risco da doença, que são em sua maioria, o tabagismo e o 

etilismo, utilizados em abrangência no meio estudado. 

Os cirurgiões dentistas são figuras importantes quando se trata de prevenção 

e diagnóstico precoce de câncer bucal, principalmente com os fatores sociais 

atrelados a doença, ou seja, usuários de tabaco, álcool, portadores de próteses mal-

adaptadas e que tenham má higiene oral. Os cirurgiões-dentistas que fazem parte do 

PSF ainda tem importante papel de orientador e incentivador de programas 

permanentes para a prevenção dessa doença; buscando assim, eliminar os 



principais fatores de risco dessa população dando ao usuário instrução para que tenha 

ciência da necessidade de mudança de hábitos para a promoção da saúde. 

Neste trabalho, tem-se por objetivo a capacitação de toda a equipe de saúde 

da UBS na qual estou inserida, em especial a equipe que acompanha o cirurgião- 

dentista mostrando a rotina necessária para o acompanhamento, prevenção e 

diagnóstico precoce do câncer de boca. A necessidade surge pela incapacidade da 

população em geral de identificar o câncer de boca, sobre a má orientação dos riscos 

pertinentes na falta de cuidados diários e sobre a grande importância do autoexame. 

Neste contexto, a grande parte dos profissionais da Unidade Básica de Saúde, ao não 

estarem preparados para o enfrentamento, podem acabar negligenciando a população 

perante as suspeitas nas consultas rotineiras, se limitando a fazer o básico que é 

ofertado pela UBS. 

Com este trabalho pretende-se formar uma rede de cuidados, sejam elas em 

consultas regulares, visitas domiciliares ou em momentos de campanhas de saúde, 

para que seja devidamente identificada as lesões bucais que possam ser futuramente 

diagnosticadas como câncer. 

 
2. OBJETIVOS 

 
 

Realizar uma revisão de literatura sobre a prevenção e diagnóstico precoce do 

câncer bucal e criar uma proposta de intervenção baseada na situação-problema. 

 
2.1. Objetivos específicos 

 
 

• Possibilitar através da revisão de literatura a formação dos profissionais da 

UBS Currais/PI; 

• Formar profissionais capacitados para informar e orientar a população acerca 

do câncer bucal; 

• Identificar os principais autores sobre o tema e utiliza-los para criação de 

materiais informativos. 

 
3. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

3.1 Câncer de Boca 
 

3.1.1 Definição 



 

No Brasil, a incidência de câncer bucal é considerada uma das mais altas do 

mundo, estando entre os seis tipos de câncer mais comuns que acometem o sexo 

masculino e entre os oito mais recorrentes no sexo feminino. Pode ser considerado o 

câncer mais comum da região de cabeça e pescoço, excluindo-se o câncer de pele. 

A idade média dos pacientes é de 60 anos, e 95% dos casos ocorrem após os 

45 anos de idade (VOLKWEIS et al., 2014). Segundo o estudo de Bonfante et al. 

(2014), que analisou a sobrevida específica e global de pacientes diagnosticados com 

câncer de boca, entre 2002 e 2003 e em tratamento oncológico no Sistema Único de 

Saúde, foi possível estimar a sobrevida de cinco anos para câncer de boca (56 

meses). 

De acordo com Falcão (2010), o estágio 1 das neoplasias bucais tem taxa de 

sobrevida de 85%, o estágio 2 sobrevida de 66%, estágio 3 sobrevida de 41% e 

estágio 4 sobrevida de 9%. 

O câncer de boca é considerado uma doença multifatorial. Está diretamente 

associado aos fatores de riscos, tais como: o tabagismo, etilismo, exposição solar e 

dieta deficiente (BORGES, 2008). A maioria dos estudos mostram que a maior parte 

da sociedade não se esquiva dos fatores de risco que estão ligadas diretamente ao 

câncer bucal, adquirindo, cada vez mais precocemente os hábitos que podem levar 

ao carcinoma. 

Ao se observar que a população acaba chegando a vida adulta sem 

informações suficientes sobre a possibilidade da doença e demorando para procurar 

profissionais capacitados para o início do tratamento ou identificação da doença, neste 

sentido, o trabalho analisa a importância da transmissão de conhecimento sobre o 

câncer bucal, os riscos, prevenção e importância do ensino para todos os profissionais 

que tem algum contato com o público alvo. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2019) câncer é um termo 

genérico para um grande grupo de doenças caracterizadas pelo crescimento de 

células anormais além de seus limites habituais que podem invadir partes adjacentes 

do corpo e/ou se espalhar para outros órgãos. Outros termos comuns usados são 

tumores malignos e neoplasias. O câncer pode afetar quase qualquer parte do corpo 

e tem muitos subtipos anatômicos e moleculares que exigem estratégias de manejo 

específicas. 

Dentre os vários tipos de câncer, os de cabeça e pescoço compreendem uma 



grande variedade de neoplasias malignas, cada qual com distinta epidemiologia, 

história natural, tratamento e prognóstico. Representam cerca de 3% de todos os tipos 

de câncer no mundo (INCA, 2011). 

O câncer que acomete a região da cabeça abrange os tumores malignos da 

região da face, fossas nasais, seios paranasais, boca, faringe, laringe, tireoide, 

glândulas salivares, dos tecidos moles do pescoço, da paratireoide e tumores do couro 

cabeludo. O diagnóstico do câncer e seu tratamento impactam diretamente na 

qualidade de vida do indivíduo (SOMMERFELD et al., 2012). 

A região oral compreende a cavidade oral e a orofaringe. A cavidade oral é 

formada por duas partes: o vestíbulo da boca e a cavidade própria da boca, que se 

comunica posteriormente com a orofaringe. O vestíbulo corresponde ao espaço entre 

os dentes ou gengiva e os lábios ou bochechas. A cavidade própria da boca é o 

espaço entre os arcos dentais, ocupado pela língua no repouso, limitado 

superiormente pelo palato. A orofaringe ou parte oral da faringe é delimitada 

superiormente pelo palato mole, inferiormente pela base da língua e lateralmente 

pelos arcos palatoglosso e palatofaríngeo, onde se localizam as tonsilas palatinas ou 

amígdalas (MOORE; DALLEY; AGUR, 2012). 

O câncer de cavidade oral é uma denominação que inclui várias localizações 

primárias do tumor, como a mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho 

da boca. A análise das taxas de incidência do câncer de cavidade oral é mais completa 

quando se avaliam todas as suas partes anatômicas em conjunto, já que elas sofrem 

influência dos fatores de risco, e também porque uma lesão numa localização da boca 

pode estender-se para outras partes da mesma (AQUINO et al., 2018). 

O câncer da orofaringe é defino pelo o aparecimento de tumores em um local 

de difícil visualização por inspeção clínica, o que explica a tendência crescente de 

cânceres de orofaringe e reside na dificuldade do diagnóstico das respectivas lesões, 

as quais provavelmente, quando diagnosticadas, já se encontram em um estágio 

clínico de desenvolvimento mais avançado, com impacto direto nas taxas de 

mortalidade para esse grupo (BOMFIM; CASCAES, 2018). 

A ampla maioria, mais de 90% dos canceres de cabeça e pescoço, são por 

carcinomas espinocelulares. A doença frequentemente aparece na cavidade oral, 

orofaringe, hipofaringe ou laringe, na qual a formação destes tumores é resultante da 

interação de fatores ambientais e herança genética, tratando-se, portanto, de uma 



doença multifatorial. O tabagismo e alcoolismo são importantes fatores de risco para 

o desenvolvimento da doença (HAHHAD; SHIN, 2008 citados por GALBIATTI et al., 

2013). 

É explícito que 80% das neoplasias possuem causas relacionada a influências 

ambientais, principalmente as relacionadas com o estilo de vida; e, com o câncer de 

cabeça e pescoço, não é diferente. As neoplasias malignas nessa região do corpo 

podem estar atribuídas a uma combinação de alguns fatores entre os quais se 

destacam: hábitos pessoais, predisposição e suscetibilidade genética, local onde 

indivíduo habita, nutrição, má-dentição e a atividade profissional (CHOI; MYERS, 2008 

citado por SANTOS et al., 2012). 

Há fatores que individualmente ou em combinação, tais como higiene oral, 

formação de placas dentárias, irritação crônica do revestimento da boca, histórico 

familiar, baixo índice de massa corporal e exposição a luz ultravioleta, sejam estes de 

forma individual ou combinada, contribuem para o desenvolvimento do carcinoma 

espinocelular de cabeça e pescoço, modulando o metabolismo de toxinas e de 

agentes carcinogênicos (GALBIATTI et al., 2013; NEGRI et al., 2009; GAUDET et  al., 

2015). 

Estudos epidemiológicos evidenciam que a exposição ao tabaco e ao álcool 

são os principais fatores causais associados ao desenvolvimento do câncer de cabeça 

e pescoço. O consumo excessivo dessas substâncias ou a continuidade do hábito 

após o tratamento estão também relacionados a uma maior probabilidade de 

desenvolvimento de um segundo tumor primário, além de aumentar índices de 

persistência e recidiva da doença (VAN; WAAL; BREE, 2010). 

Porém, atualmente, sabe-se que vítimas de carcinoma espinocelular de cabeça 

e pescoço não são apenas tabagistas e etilistas, ainda que estes constituam os grupos 

preferencialmente afetados. Existe diversos fatores de risco envolvidos no 

aparecimento do câncer. Dessa forma, faz-se necessário uma investigação precisa da 

origem da doença em cada paciente, de modo que a escolha do tratamento seja o 

mais específico possível. Nestes casos, a complexidade dos sítios acometidos requer 

a apuração de um modelo em que sejam levadas em consideração as melhores 

práticas clínicas e que estas envolvam uma abordagem multidisciplinar de 

atendimento (GALBIATTI et al., 2013). 

O histórico familiar tem grande influência no desenvolvimento do câncer, 

estando este associado a agregações familiares que indicam fatores genéticos 



herdados para risco de carcinoma espinocelular (NEGRI et al., 2009). O papilomavírus 

humano (HPV) também é considerado fator de risco em 25% dos casos da doença. 

As infecções por HPV são frequentes em carcinogênese orofaríngea, sobretudo nos 

casos de câncer amigdaliano, de prognóstico forte e independente, certamente por 

determinar o perfil molecular do câncer e, assim, a resposta ao tratamento realizado 

(LIANG et al., 2012). 

A atividade profissional é outro fator que aparece entre as causas associadas 

ao câncer de cabeça e pescoço. Conway et al. (2010) demonstraram que atividades 

ocupacionais manuais, renda baixa, classe social-ocupacional baixa, baixa 

escolaridade e desemprego estão ligados a um aumento do risco para o 

desenvolvimento da doença. Bem como os casos de pessoas que trabalham em 

atividades rurais, pois encontram-se em constante exposição à luz solar e em contato 

com substâncias carcinogênicas que acabam cooperando para o desenvolvimento do 

câncer (SANTOS et al., 2009). 

E assim, as Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) já são as principais 

responsáveis pelo adoecimento e óbito da população no mundo. Estima- se que, em 

2008, 36 milhões dos óbitos (63%) ocorreram em consequência das DANT, com 

destaque para as doenças cardiovasculares (48% das DANT) e o câncer que também 

apresenta elevada incidência, correspondendo a 21% dos óbitos. Esse impacto atinge 

principalmente os países de baixo e médio desenvolvimento, especialmente por 

mortes prematuras (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). As transições 

demográficas e epidemiológicas globais apontam um impacto cada vez maior da carga 

de câncer nas próximas décadas (FERLAY et al., 2013). 

O Ministério da Saúde concentra os dados nacionais de notificação das 

neoplasias malignas no Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Rio de Janeiro, e 

disponibiliza-os nas bases de dados digitais com acesso gratuito, publicando 

periodicamente estimativas das taxas de incidência e mortalidade no país. As 

informações relacionadas a ocorrência do câncer e seu desfecho são cláusulas 

essenciais para programas nacionais e regionais, visando controle da doença, além 

de pautar a agenda de pesquisa sobre ela (STEWART; WILD, 2014). A base para o 

armazenamento de dados é constituída pelos Registros de Câncer de Base 

Populacional (RCBP), Registros Hospitalares de Câncer (RHC) e as informações 

sobre mortalidade. 

A seguir, apresenta-se uma síntese das estimativas de incidência dos 



canceres de cabeça e pescoço para cada ano do biênio 2018-2019, no Brasil. Estas 

informações sobre incidência e mortalidade, foram obtidas dos Registros de Câncer 

de Base Populacional (RCBP) e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), 

respetivamente, inseridas no Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS) (BRASIL, 2017). 

Entre os tumores de cabeça e pescoço, o câncer de laringe ocupa a primeira 

posição e representa o segundo tipo de câncer respiratório mais comum no mundo, 

atrás apenas do câncer de pulmão (INCA, 2017). Esse tipo de câncer é mais incidente 

em homens com idade superior a 40 anos. O total de casos novos estimados para 

essa doença, em 2012, no mundo, representou 138.102 casos novos (FERLAY et al., 

2013). 

Em relação à mortalidade, para 2012, foram estimados 83.376 óbitos, no 

mundo. Sendo que, para os homens, o óbito por esse câncer representou 73.261; com 

risco estimado de 2,1 a cada 100 mil homens. Para as mulheres, foram estimados 

10.115 óbitos por esse câncer, com risco de 0,2 a cada 100 mil mulheres (FERLAY et 

al., 2013). No Brasil, ocorreram, em 2015, 3.809 óbitos por câncer de laringe em 

homens e 574 em mulheres (BRASIL, 2017). 

O câncer de cavidade oral apresenta uma estimativa de 11.200 novos casos de 

câncer da cavidade oral em homens e 3.500 em mulheres para cada ano do biênio 

2018-2019, no Brasil. Esses valores correspondem a um risco estimado de 10,86 

casos novos a cada 100 mil homens, ocupando a quinta posição; e de 3,28 para cada 

100 mil mulheres, sendo o 12º mais frequente entre todos os cânceres (INCA, 2017). 

No Brasil, ocorreram, em 2015, 4.672 óbitos por câncer de cavidade oral em homens 

e 1.226 em mulheres (BRASIL, 2017). 

Outro tipo de câncer com alta incidência é o câncer de tireoide. Estimam-se 

1.570 casos novos no sexo masculino e 8.040 para o sexo feminino, para cada ano 

do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 1,49 casos a cada 100 mil homens e 

7,57 casos a cada 100 mil mulheres, ocupando a 13ª e quinta posição, respetivamente 

cânceres (INCA, 2017). 

Para 2012, foram previstos 39.771 óbitos, o que representa 0,5% de todas as 

mortes por câncer no mundo, com uma taxa de mortalidade de 0,5/100 mil. Para o 

sexo masculino, o óbito pela neoplasia maligna de tireoide representa 0,3% de todas 

as mortes por câncer e para as mulheres 0,8%, com taxas de mortalidade de 0,3/100 

mil e 0,6/100 mil, respetivamente (FERLAY et al., 2013). No Brasil, ocorreram, em 



2015, 509 óbitos por câncer de tireoide em mulheres e 239 em homens (BRASIL, 

2017). 

No entanto, a redução dos índices está diretamente associada a um importante 

fator: a prevenção da doença. Porém, o nível de conhecimento da população ainda é 

muito baixo. Assim, mediante as dimensões desse problema de saúde pública e frente 

aos seus efeitos bastante agressivos, faz-se necessário a ampliação das campanhas 

de prevenção, visando minimizar os fatores de risco para que seja possível o 

diagnóstico precoce da doença, melhorando o padrão de sobrevida e preservando a 

função e a estética. Portanto, a maneira mais efetiva para se alcançar tal objetivo é 

através de ações promovidas para a educação da população (SANTOS et al., 2010). 

 

 
3.1.3 Sinais e Sintomas 

 
 

Os pacientes com câncer de boca apresentam frequentes alterações funcionais 

que variam de acordo com o local da lesão, extensão e o tratamento realizado, além 

das características individuais de cada um. Dessa forma, os distúrbios mais 

observados nesses pacientes são a disfonia, a disfagia, o transtorno da articulação 

temporomandibular, a disacusia e a paralisia facial. Na maioria dos casos, o distúrbio 

funcional corresponde à alteração causada pela presença do tumor, podendo agrava-

se com o tratamento indicado para a doença (DURVE et al., 2004; ARAKAWA et al., 

2011 citados por COÇA et al., 2018). Assim, indivíduos acometidos por câncer na boca 

podem apresentar dificuldades na fala, na alimentação - que levam a desidratação e 

desnutrição-, bem como disfonia, disfagia, ototoxicidade, dor, perda de peso 

acentuada, modificação facial e transtornos emocionais, prejudicando 

significativamente a qualidade de vida dessas pessoas (AQUINO, 2015). De modo 

mais específico, podemos afirmar que tumores de glândula parótida, glândula 

submandibular e conduto auditivo externo, que podem causar paralisia facial e trismo, 

levam a alteração na fala; os tumores de lábios e língua, comprometem a articulação; 

e os tumores em seio maxilar, comprometem os pontos articulatórios da fala e também 

a ressonância na voz (VICENTE, 2000 citado por CALHEIROS; ALBUQUERQUE, 

2012). 



 
 
 

 

3.1.4 Prevenção 

 
Os programas de diagnóstico precoce apresentam estimável valor ao educar a 

população sobre o câncer e suas consequências. Orientações em caráter permanente 

para a população, bem como o esclarecimento sobre a facilidade de acesso aos 

serviços de saúde onde atuam profissionais preparados, tornam possível atingir o 

objetivo de diagnosticar e tratar a doença o quanto antes, logo em lesões iniciais, 

podendo reverter a realidade atual de morte, morbidade e baixa qualidade de vida dos 

paciente (SCHEUFEN et al., 2011). 

Sabe-se que a causa do câncer é multifatorial, sendo o carcinoma espinocelular 

o tipo de tumor mais comum na região de cabeça e pescoço. Um estudo recente 

confirmou que escores mais elevados no padrão alimentar com baixa ingestão de 

carne vermelha e alto consumo de frutas e vegetais foram associados a risco reduzido 

para o aparecimento deste tumor. Pois, considera-se que a alimentação possa estar 

relacionada com a redução do risco da doença, onde fortes evidências demonstram 

que dietas com frutas, alimentos que contêm carotenoides e vegetais pobres em 

amido ajudam a reduzir o surgimento do câncer de cabeça e pescoço (CHUANG et 

al., 2012). 

Os alimentos podem induzir ao desenvolvimento de neoplasias em decorrência 

do modo de preparo e aditivos utilizados. Alguns alimentos possuem propriedades 

antitumorais, como por exemplo as plantas crucíferas (couve-flor, brócolis e repolho), 

que bloqueiam enzimas responsáveis pela ativação tumoral ou quelação (sequestro) 

de radicais livres, que corresponde a um acurado processo de detoxificação capaz de 

alterar a atividade de tais enzimas ou a modulação de certos processos de reparo do 

DNA (JANÉ-SALES et al., 2003 citados por GALBIATTI et al., 2013). Portanto, uma 

dieta equilibrada pode prevenir ou retardar o desenvolvimento de carcinoma 

espinoceluar de cabeça e pescoço. 

O prognóstico ruim do carcinoma espinocelular de boca está primariamente 

ligado à detecção da doença em estágio avançado. Dessa forma, é fundamental 

conhecer a cancerização de campo e a genética molecular da doença para que 

melhores intervenções e abordagens terapêuticas sejam proporcionadas, juntamente 

com a introdução de vários biomarcadores com possível aplicação no diagnóstico, 



estadiamento, acompanhamento e prognóstico dos pacientes (HADDAD, 2008 citado 

por GALBIATTI et al., 2013). As medidas de maior eficácia para melhorar o 

prognóstico de tumores malignos são prevenção e diagnóstico precoce. 

Uma vez que, a detecção precoce e o tratamento inicial podem levar à 

resolução bem-sucedida do carcinoma de cabeça e pescoço. Considera-se como 

principais causas do diagnóstico tardio a desinformação, desconsideração dos 

sintomas por parte dos pacientes e falta de exames de rotina feitos por profissionais 

da saúde. Tais situações conduzem à tratamentos muito intensos, por ser o carcinoma 

espinocelular de cabeça e pescoço um tumor agressivo e desfigurante, podendo 

reduzir a qualidade de vida dos pacientes (GALBIATTI et al., 2013). 

No entanto, considera-se boas medidas primárias na prevenção ou retardo do 

câncer de cabeça e pescoço suspender o tabagismo, evitar mascar fumo, evitar a 

exposição a fumo passivo e agentes carcinogênicos ambientais, limitar o consumo de 

álcool, realizar triagem para HPV, manter boa saúde oral e bons hábitos alimentares, 

bem como controle do estresse (DASGUPTA et al., 2012). 

 

 
3.1.5 Tratamento 

 
O tratamento atribuído a tumores na região da boca, compreende a 

radioterapia, a quimioterapia e a cirurgia. A radioterapia é mais prevalente para lesões 

precoces, mas pode haver casos cirúrgicos também e, estas combinadas com 

quimioterapia para lesões avançadas. Na qual todas as modalidades de tratamento 

incluído afetam direta ou indiretamente o estado nutricional do paciente (BOLINGO; 

RUTH, 2011). 

A terapia de radiação é um método destinado a controlar malignidades, que 

proporciona aumento da sobrevida de indivíduos acometidos por câncer. É aplicada 

na maior parte de todos os tratamentos de câncer e, em alguns casos, é o tratamento 

de eleição, predominando sobre todas as escolhas terapêuticas. Em outros casos, é 

usada em combinação com quimioterapia e/ou cirurgia. Entretanto, ainda que 

benéfica, esta modalidade de tratamento tão utilizada, pode apresentar efeitos 

colaterais como todos os tratamentos contra doenças (HENDRY; BRANISLAY; 

ZUBIZARRETA, 2006 citados por CAMPOS; LEITE, 2010). 

A quimioterapia, seja de indução ou concomitante à radioquimioterapia, é 



normalmente integrada ao tratamento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

localmente avançado. O tratamento linear englobando quimioterapia de indução e 

radioquimoterapia é uma abordagem viável e propõe potencial melhora aos desfechos 

de sobrevida. Contudo, doses elevadas de quimioterapia ou radioterapia podem 

provocar muitos efeitos colaterais e prejudicar a qualidade de vida do paciente 

(POSNER, 2005 citado por GALBIATTI et al., 2013). 

As cirurgias na região da boca envolvem estruturas nervosas e musculares, 

entre outras, e como já mencionado anteriormente, há a modalidade de tratamento 

cirúrgica, na qual a cirurgia tem como objetivo a cura e a manutenção da função, sendo 

estas determinadas pela extensão do tumor, a quantidade de tecido remanescente e 

pela técnica de reconstrução, o que ocasiona, muitas vezes em mutilações estéticas 

e funcionais (QURESHI et al., 2005 citados por QUEIJA et al., 2009). 

No entanto, vale ressaltar as taxas de permanecia dos fatores de risco 

aparecem elevadas, ou seja, os pacientes tratados por carcinoma espinocelular de 

boca matem o consumo do tabagismo e do etilismo, o que demonstra que apenas o 

aconselhamento aos pacientes não caracteriza um método suficiente para a cessação 

desses hábitos. Uma vez que, a dependência à nicotina e ao álcool etílico consiste em 

complexos mecanismos neurológicos, psíquicos e comportamentais, ao qual o bom 

prognóstico referente à interrupção e ao enfrentamento da abstinência não depende 

apenas do querer e vontade do paciente e de seus familiares, cujo medidas mais 

eficazes e em um contexto de tratamento mais completo, são necessárias para que 

haja o abandono total do tabaco e do álcool (PINTO et al., 2011). 

São fatores que dificultam o diagnóstico precoce das lesões: ausência de 

sintomatologia da doença na fase inicial, a falta de conhecimento das pessoas e a 

resistência em aplicarem o autoexame bucal para perceber lesões ou qualquer 

alteração na boca (SANTOS; BATISTA; CANGUSSU, 2011). 

 
4. METODOLOGIA 

 
 

O presente estudo consiste em uma revisão de literatura que diz respeito à área 

de odontologia, que buscou enfatizar características sobre o câncer de boca e 

qualidade de vida. O presente estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica 



que se caracterizou pelo levantamento de artigos já publicados na íntegra. Esta 

revisão de literatura teve como objetivo investigar o impacto do câncer de boca na 

qualidade de vida dos pacientes e como poderia ser realizada a conscientização e a 

prevenção destes para evitar o câncer, assim como os sinais e sintomas mais 

prevalentes, as alterações decorrentes das diferentes modalidades de tratamento 

oncológico e suas implicações na qualidade de vida e a atuação do cirurgião dentista 

em pacientes com câncer de boca e seu papel para o diagnóstico precoce. 

Para realizar a seleção dos estudos, foram utilizados sistemas de bases de 

dados importantes no contexto da saúde. Por meio do acesso online foram exploradas 

as seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library OnLine (SCIELO), Medical 

LiteratureAnalysisandRetrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of Medicine 

(PubMed). Utilizou-se os seguintes descritores controlados (Descritores em Ciências 

da Saúde - DeCS): Câncer de Boca; qualidade de vida; odontologia; diagnóstico 

precoce. 

Visando estabelecer a amostra dos estudos selecionados para a presente 

revisão de literatura, foram instituídos como critérios de inclusão: artigos científicos, 

monografias e teses, publicados no período de 2009 a 2019, nos idiomas inglês, 

português e espanhol, que contemplassem a temática deste estudo. Como critérios 

de exclusão, ficou estabelecido que seriam excluídos estudos fora do tempo de 

publicação determinado e que não atendessem à temática desta revisão, bem como 

relatos de casos informais, reportagens, notícias, editoriais, textos não científicos e 

artigos científicos sem disponibilidade do texto na íntegra online. 

Durante a coleta de dados, foram selecionados um total de 23 estudos, 

envolvendo artigos científico, monografias e teses. Os dados encontrados foram 

analisados, comparados e discutidos, permitindo, desta forma, o uso de 17 estudos 

para a formulação de considerações importantes sobre o tema abordado neste 

trabalho. O restante do material foi dispensado por não atender aos critérios de 

inclusão. 

 
5. PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

5.1 Métodos 
 

Este trabalho apresenta uma proposta de intervenção, que tem como principal 



objetivo a formação dentro dos centros de saúde e com os pacientes frequentadores 

da Unidade Básica de Saúde – Currais, criar ou aumentar sua capacidade de detecção 

de características do câncer de boca para que aqueles que tenham o prognostico 

possam ter o diagnóstico precocemente. 

As ações serão desenvolvidas dentro da Unidade Básica de Saúde – Currais, 

na cidade que tem o mesmo nome e onde presto serviço como cirurgiã dentista. O 

projeto apresentado formará os profissionais para o auto exame e para o diagnóstico 

precoce, isso ajudará além dos pacientes o município a entrar no Programa Nacional 

de Controle do Câncer diminuindo a incidência e a mortalidade pela doença, através 

de ações estruturadas para a detecção precoce da doença e de suas causas, 

garantindo o tratamento adequado e precoce. 

O projeto contará com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde da cidade 

de Currais, Piauí, além da própria UBS – Currais em trabalho conjunto com as  demais 

unidades, criando estratégias coletivas para que se forme uma rede de informação. A 

abordagem poderá levar a compreensão acerca do diagnóstico precoce do câncer de 

boca e sobre a importância deste para o tratamento rápido e eficaz; a abordagem 

levará em consideração as pessoas com mais fatores de risco (etilismo e tabagistas), 

predominantemente de classe mais baixa e classe média. 

Pretende-se com este projeto de intervenção aumentar em até 100% a adesão 

dos usuários da UBS na faixa de idade preconizada pelo Ministério da Saúde. 

 
Meta 1 – Organizar as informações sobre o câncer bucal através de panfletos e 
materiais explicativos. 

 
 

Situação 
problema 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONS 
ÁVEIS 

A falta de Organizar as Entre março - Pesquisa; A autora 
informação informações e abril de - Criação de panfleto e  

sobre o sobre o 2020 cartazes;  

Câncer Bucal câncer bucal  - Distribuição e  

e sua através de  orientação primária  

identificação panfletos e  para os profissionais  

dificulta o materiais  da UBS.  

diagnóstico informativos.    

precoce da     

doença.     



 
 
 

 

Meta 2 – Identificar os principais fatores de risco da população. 
 

 
Situação problema OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 
RESPONSÁVEI 

S 
Identificar os Oferecer Entre - Organizar equipe; A autora 
principais fatores de treinamentos Março e - Formar e orientar;  

risco da população e Dezembro - Promover ações  

e saber orientar capacitações de 2020 de fomento à  

caso haja alguma de equipe  capacitação;  

anomalia. para a  - Realizar  

 unidade de  capacitações  

 saúde.  bimestrais sobre o  

   câncer de boca.  

 
 

 

Meta 3 – A população tem certa incapacidade de identificar o câncer de boca. 
 

 
Situação 
problema 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONS 
ÁVEIS 

A população tem Criar um grupo Entre março e - Criar grupo de A autora 
certa incapacidade de discussão agosto de debate com os  

de identificar o com os 2020 profissionais da  

câncer de boca. É técnicos,  UBS;  

imprescindível que auxiliares e  - Informar os  

os profissionais de agentes  trabalhadores  

saúde sejam comunitários  sobre a  

orientados sobre os para formação  prevenção e  

riscos pertinentes /acompanha  identificação do  

pela falta de mento.  câncer de boca;  

cuidados diários e   - Promover  

sobre a grande   reuniões mensais  

importância do   sobre a  

autoexame.   prevenção e a  

   importância do  

   acompanhamento  

    da população;  

   - Auxiliar os  

   profissionais na  

   identificação e  

   orientações  

   iniciais para a  

   população.  



 
 
 

 

5.2. Proposta de avaliação das ações planejadas 

 

 
As realizações das atividades previstas nesta proposta serão possíveis 

considerando a contribuição direta de toda a equipe multiprofissional da UBS, 

mediadas por mim que alimentarei as informações contribuindo para a existência e 

continuidade do projeto. 

Nesta proposta, iremos utilizar os dados e informações, obtidos dentro da 

proposta de revisão de literatura e analise situacional, realizado para a confecção do 

trabalho, a capacitação e conscientização dos trabalhadores da Unidade Básica de 

Saúde da sede do município de Currais, estado do Piauí, em especial aos envolvidos 

com o atendimento dos cirurgiões-dentistas e todos aqueles alocados na Estratégia 

de Saúde da Família, priorizando os dados e informações que envolvam a prevenção 

e o papel do diagnóstico precoce do câncer bucal para a manutenção da saúde da 

população. 

Acredita-se que com essa proposta de formação, os funcionários e profissionais 

serão motivados a buscar a melhoria e qualidade da atenção primaria. No que diz 

respeito ao custo que vem correlacionado ao trabalho, será usada a própria estrutura 

da UBS e da Secretaria de Saúde do Município de Currais em parceria, levando em 

consideração que a estratégia de saúde da família tem sido uma prioridade de gestão 

para o fortalecimento e melhoria da atenção primária. 

 
 
 
 
 

5.3 Recursos Materiais e Humanos 
 

 
Recursos Materiais Recursos Humanos 

Formação e cursos Agentes comunitários de saúde e 
funcionários da UBS 

Impressão das Cartilhas Enfermeiros e transeuntes da UBS 
(pacientes) 

Palestra sobre diagnostico precoce sobre 
câncer de boca. 

Enfermeiros, agentes comunitários de 
saúde e técnicos de enfermagem. 



 
 
 

 

5.4 Parceiros 

 
 

O projeto contará com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura 

Municipal de Currais do Piauí e Unidade Básica de Saúde – Currais. 

 
5.5 Avaliação do projeto 

 
 

A avaliação será realizada através da concretização de ações, monitoramento das 

atividades e realização das propostas, cursos, panfletos, palestras e formação. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os achados da presente pesquisa bibliográfica, observou-se 

que pacientes acometidos pelo câncer de boca, apresentam acentuado prejuízo na 

qualidade de vida. É de fundamental importância, logo após o diagnóstico, verificar de 

modo preciso qual modalidade terapêutica será adotada, para que o enfoque não seja 

somente a sobrevida, mas também para com a qualidade de vida. 

É extremamente importante que cirurgião dentista tenha a concepção de que 

recai sobre si, principalmente no que tange, cidades interioranas e que tenham como 

principal público alvo, como é o caso das UBS, pessoas de baixa renda e que não 

saibam identificar o câncer de boca, maior atenção sobre a prevenção e o diagnóstico 

destes. 

Neste sentido, é necessário que a prevenção seja a maior arma dos usuários 

do sistema, mostrando-os o auto exame e os principais fatores de risco para a doença, 

que a partir do trabalho, identificamos como o tabagismo e o alcoolismo, dando-os a 

orientação necessária para o autoexame bucal e periódicas visitas ao dentista. 

O câncer bucal, pode ser considerada uma doença com alto índice de não 

acontecer caso sejam levadas em consideração os fatores de risco. Levar os 

pacientes a entender a renúncia e modificação de tais atos, a melhora da higiene bucal 

e traumas locais podem evitar a doença. 

Este trabalho direcionou-se para a prevenção e a promoção da saúde, dando 



ênfase na importância do diagnóstico precoce desta neoplasia, colocando-os como 

ferramentas necessárias para a queda drástica do número de casos, desde que os 

profissionais envolvidos saibam como identificar tantos os grupos como os primeiros 

sinais da doença. 

A intenção de formar profissionais capacitados na prevenção e diagnostico, 

trará ações e serviços voltados para este tema, facilitando a prática odontológica. No 

cotidiano da UBS, o entendimento de todos os profissionais, dará celeridade ao 

atendimento integral e de qualidade a todos os pacientes. 
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