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Quebra cabeça – Humberto Gessinger 

Pode ser pra sempre 
Pode não ser mais 
Pode ter certeza e voltar atrás 
Pode ser perfeito 
Fruto da imaginação 
Pode ter defeito de fabricação 

Tá faltando peça no quebra-cabeça 
Eu não tenho pressa 
O meu tempo é todo teu 
É tudo que eu posso oferecer 
É pouco 
Mas é tudo que eu posso oferecer 
É quase nada 
Mas é tudo que eu posso oferecer 

Pode estar no ponto 

Ponto de interrogação 

Pode ser encontro ou separação 

Pode correr risco 

Arriscado sempre é 

Só não pode o medo te paralisar 
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RESUMO  

 

 

 Cerca de 80 % dos casos de câncer de boca ainda são diagnosticados em fase tardia, o que 
compromete o prognóstico e pode ocasionar cirurgias complexas ou severas mutilações e levar ao 
óbito. Nesse contexto, o processo de trabalho proposto pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
favorece o planejamento e a realização de ações de proteção e promoção da saúde. O objetivo desse 
estudo foi investigar o cuidado e a rede de atenção ao câncer de boca, a partir da percepção de 
dentistas que compõem as equipes de saúde bucal da ESF do município de Niterói, chamada 
Programa Médico de Família (PMF). Pesquisa do tipo descritiva e exploratória de abordagem 
qualitativa. Numa primeira etapa foram realizadas entrevistas com os dentistas de família das equipes 
de saúde bucal do PMF. Na sequência, foram entrevistados sujeitos estratégicos para a 
compreensão da rede de atenção ao câncer de boca. Os dados foram submetidos à análise temática 
e emergiram duas categorias: “O Câncer de boca no cotidiano das equipes de saúde bucal: A agonia 
do Diagnóstico Tardio” e “A Atenção ao Câncer de Boca: Uma Rede desconhecida.” Os dados 
mostraram que os dentistas da ESF de Niterói se deparam com casos de câncer de boca 
diagnosticados e tratados em fase tardia e que não existem ações regulares por parte das equipes de 
saúde bucal e nem protocolos para o enfrentamento da doença. O quadro é agravado pela 
insegurança dos dentistas com relação ao diagnóstico de lesões malignas e potencialmente malignas 
no cotidiano do trabalho na ESF, pela baixa sensibilização dos demais trabalhadores da ESF para a 
atuação em equipe, pelo desconhecimento do fluxo de encaminhamento para biópsia e exame 
histopatológico, e agendamento para o tratamento na rede municipal e pela ausência do problema do 
Câncer de boca na pauta de discussões municipais. Observou-se uma rede desorganizada e um 
desconhecimento generalizado sobre o fluxo institucional para encaminhamento de lesões suspeitas 
de malignidade e tratamento, o que deixa os profissionais apreensivos e inseguros diante de lesões 
encontradas. A pesquisa desvelou os pontos na rede de encaminhamento para diagnóstico e 
tratamento, promovendo a socialização das informações em seguidos encontros envolvendo a 
academia e os trabalhadores da gestão e da assistência e gerou, dentre outros, um protocolo de 
intervenções e um novo fluxograma municipal. 
 

Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família; Rede de atenção à saúde; Câncer de boca. 

Descritores: Estratégia de Saúde da Família; Assistência à Saúde; Neoplasias bucais. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT  

Around 80% of mouth cancer cases are diagnosed in a late stage, which compromises the prognosis 

and can lead to complex surgeries or severe mutilations and lead to death. In this context, the 

workflow proposed by the Family Health Strategy (FHS) favors the planning and implementation of 

actions towards health protection. The objective of this study was to investigate the state of the care 

given to mouth cancer, seen through the perception of the dentists who compose the mouth care units 

in Niteroi, called the Family Medical Program (FMP). A descriptive and exploratory research of 

qualitative approach. In the first stage, interviews were conducted with the families’ dentists from the 

(FMP). Next, key subjects used to understand the network of cancer mouth care were interviewed. 

The data was submitted for thematic analysis and two categories emerged: “Mouth cancer in the daily 

routine of mouth care: The agony of a late diagnosis.” and “Attention to mouth cancer: an unknown 

network.” Data show that dentists from Niteroi’s FHS are coming across cases of mouth cancer that 

have been diagnosed in a late stage for which there are neither regulated actions for the healthcare 

providers, nor protocol to face the sickness. The situation is made worse by: the insecurity felt by 

dentists towards these malign lesion diagnostics and other potential malign health situations in the 

day-to-day of the FHS; by the lack of understanding from FHS workers relating to a group approach 

and teamwork; by the lack of knowledge relating to the steps necessary towards directing these 

patients in the right direction of a histopathology exam and biopsy- as well as the right scheduling and 

treatment- and the ability to talk about the problem mouth cancer on a municipal discussion in a 

government level. A disorganized network was observed with a general lack of knowledge towards 

institutional flow regarding where the patients should be sent to, which leaves professionals 

apprehensive and insecure when faced with these suspected malign lesions and their proper 

treatment. The research found these weak spots in the flow of diagnosis and treatment, and has 

promoted information sharing amongst the professionals through events and meetings between the 

members of the academic and hands-on professionals, as well as creating a new intervention protocol 

and municipal patient flow program. 

 

Keywords: Family Health Strategy; Healthcare network; Oral cancer; 

Descriptors: Family Health Strategy; Delivery of healthcare; Mouth neoplasms. 
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APRESENTAÇÃO 

 

           A motivação para a realização deste estudo tem origem na minha trajetória 

profissional como dentista no município de Niterói, cidade localizada na região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro.  

Minha formação antecedeu a publicação, em 2001, das Diretrizes Curriculares 

para Cursos de Graduação em Odontologia e foi baseada no modelo assistencial 

hegemônico, que se caracteriza por procedimentos cirúrgico-restauradores com foco 

no diagnóstico e no tratamento, em especial da doença cárie dental.    

Fui aprovada em concurso público em 1994 e lotada em uma unidade básica 

de saúde (UBS), situada na região norte do município, atuando na assistência 

odontológica de adultos e crianças. Em 2010, o município de Niterói – que 

desenvolvia desde 1994 uma abordagem própria em saúde da família chamada 

“Programa Médico de Família” (PMF) - incluiu o dentista em algumas equipes. Nesse 

movimento, minha unidade básica foi “transformada” em uma unidade de saúde da 

família e aceitei o convite para migrar para um novo processo de trabalho, diferente 

e desafiador. 

Comecei a trabalhar com foco no território, a ampliar o meu olhar para 

diversas morbidades e suas interações com a Odontologia, a atentar para as linhas 

de cuidado para grupos específicos como idosos, hipertensos, diabéticos, escolares 

e gestantes, a pensar e a trabalhar em equipe, a estreitar vínculos, a conhecer a 

fundo famílias e suas condições de vida e a atuar como preceptora de alunos de 

graduação. Foram muitas descobertas e novidades e o trabalho na Estratégia de 

Saúde da Família me possibilitou romper com a lógica tradicional restrita à 

assistência odontológica, me abrindo para a perspectiva de uma atuação ampliada.   

Nesse contexto, apesar da cárie dentária permanecer como a doença bucal 

mais prevalente, outros problemas começaram a chamar a minha atenção em meu 

cotidiano de cuidado e vigilância à saúde das pessoas sob minha responsabilidade. 

Dentre eles, o câncer de boca. A partir do momento em que me tornei “dentista de 

família”, passei a conhecer melhor meu território de atuação e a população adscrita 

à unidade. Trata-se de uma região situada às margens da Baía da Guanabara, que 

concentra pescadores e trabalhadores navais, e pude perceber o quanto é forte no 
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cotidiano da vida dos moradores a presença de alguns fatores de risco para o 

câncer de boca, como o etilismo, o tabagismo e a exposição ocupacional ao sol.  

O trabalho na ESF facilita a identificação precoce e o acompanhamento de 

pessoas com necessidades de tratamento. Com o passar do tempo, a equipe foi 

fortalecendo a percepção da importância do diagnóstico compartilhado e do 

envolvimento de todos em ações de educação em saúde com vistas à prevenção e 

ao diagnóstico precoce. Algumas pessoas com queixas de dor à mastigação e 

deglutição - sintomas presentes no câncer de boca procuram inicialmente 

atendimento médico. Chamada por estes profissionais para avaliar os casos, 

chegamos juntos à hipótese diagnóstica de potencial de malignidade. Enquanto 

equipe de saúde bucal, realizamos ações de enfrentamento do câncer de boca com 

a equipe e a comunidade, implantando o exame cuidadoso das alterações da 

cavidade bucal durante os exames de rotina, a abordagem dos fatores de risco nas 

consultas, nas visitas domiciliares, nos grupos de educação em saúde, nas ações 

em empresas e escolas no território e em campanhas de vacinação. Além disso, 

temos procurado envolver cada vez mais os agentes comunitários de saúde na 

abordagem da doença com a comunidade.  

No entanto, apesar de todo o esforço e cuidado da equipe, a evolução da 

doença, especialmente em cinco pessoas, foi impactante para mim, pois nestas o 

câncer foi diagnosticado em fase tardia, o que comprometeu muito o prognóstico, o 

tratamento e a qualidade da vida dessas pessoas e suas famílias. O 

acompanhamento dessas pessoas me sensibilizou muito, pois a doença deixou 

sequelas importantes, dores e mutilações. Essas pessoas seguiram em busca de 

assistência na rede SUS e acompanhei sua trajetória e sofrimento durante e após o 

tratamento. Duas dessas pessoas vieram a óbito e uma terceira se encontra em 

condição grave.  

Nesses casos vivenciei desconfortos ligados desde a dificuldade técnica de 

fechar um provável diagnóstico da doença, até o desconhecimento da rede de 

atenção por onde essas pessoas e suas famílias teriam que circular para obter o 

tratamento adequado. Em conversas com trabalhadores da saúde de outras 

unidades me deparava com dilemas semelhantes e me perguntava por que diante 

de um problema tão sério, não nos mobilizávamos para um enfrentamento mais 

efetivo desse problema? Por que, apesar da estreita relação com a área adscrita, 
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ainda surgiam casos diagnosticados em fase avançada? Que tipo de cuidado era 

proporcionado a estas pessoas e suas famílias tão fragilizadas?  

 Estas questões me fizeram investir nessa pesquisa. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

          Apesar de inúmeros estudos realizados em todo o mundo, o câncer 

permanece como uma grande interrogação para a ciência. Trata-se de uma doença 

crônica, de caráter degenerativo, que, se não diagnosticado e tratado precocemente, 

pode levar ao óbito (NEVILLE, CHI e DAY, 2015).  

           Em 2005, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu que o câncer 

atingiu contornos de epidemia nos países desenvolvidos, com significativo aumento 

dos casos previstos para países em desenvolvimento. O fato, segundo a OMS, 

deve-se à combinação entre o envelhecimento da população e a alta exposição aos 

fatores de risco (OMS, 2005).   

          Atualmente há aproximadamente 20 milhões de pessoas vivendo com câncer 

no mundo.  No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima a incidência de 

600 mil casos por ano e revela que se trata da segunda causa de morte no país. O 

diagnóstico do câncer em fase tardia ocorre em mais de 60 % dos casos, 

compromete o prognóstico da doença, demanda tratamentos de alta complexidade e 

requer para o seu enfrentamento políticas públicas e o envolvimento da sociedade 

(INCA, 2016).  

 Segundo Daly et al (2002), o câncer de boca é considerado um problema de 

saúde pública devido a alguns fatores, tais como: a alta prevalência da doença, o 

impacto na vida dos indivíduos e a possibilidade de prevenção e cura na maioria dos 

casos, se diagnosticados precocemente. No entanto, mesmo sendo considerado 

uma doença que pode ser prevenida pelo controle dos principais fatores de risco e 

passível de diagnóstico precoce pelo fácil acesso ao sítio anatômico, cerca de 80% 

dos casos ainda são diagnosticados em fase avançada. O diagnóstico tardio pode 

resultar em cirurgias complexas e mutiladoras, que comprometem a qualidade de 

vida dos pacientes devido a sequelas e podem causar a morte. 

(WARNAKULASURIYA, 2009 e CAMARGO-CANCELA et al, 2010).    
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 O Brasil tem políticas públicas formuladas com o objetivo de normatizar e 

orientar ações para o enfrentamento do câncer. Dentre elas a Política Nacional de 

Atenção Oncológica (PNAO) de 2005, a Política Nacional para Prevenção e Controle 

do Câncer (PNCC) de 2013 e mais especificamente no âmbito da saúde bucal, a   

Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) de 2004. (BRASIL, 2004). Estes 

documentos ressaltam a importância da atenção primária para garantir a 

integralidade do cuidado na rede assistencial, de forma que todos os pontos de 

atenção à saúde existam para ações individuais, coletivas e intersetoriais, visando o 

diagnóstico precoce, o acompanhamento e o encaminhamento para o tratamento 

(BRASIL, 2004, 2005, 2013). Sendo assim, para o enfrentamento do câncer de boca 

é fundamental a existência de uma rede organizada, com o envolvimento dos 

trabalhadores da atenção básica à saúde, média e alta complexidade, com ações 

para a prevenção da doença e diagnóstico precoce e serviços que garantam o 

acesso ao cuidado integral.  

   Vale ressaltar que as redes de atenção à saúde não se constituem apenas 

pela organização de equipamentos de saúde em um determinado território. A sua 

principal configuração está no modo como são operadas pelos trabalhadores, no 

estabelecimento da horizontalidade das relações, formando conexões entre os 

mesmos (FRANCO, 2006). Segundo Franco, o trabalho em rede favorece, no nível 

da micropolítica, o protagonismo de todos os trabalhadores que articulam de forma 

dinâmica a troca de informações e a implementação das ações.  

           Nesse contexto, a Estratégia de Saúde da Família constitui espaço 

fundamental, pelo foco na promoção e proteção da saúde, através do trabalho em 

equipe baseado no território, bem como nas necessidades de saúde das 

pessoas/famílias. Dessa forma, considerando a magnitude do problema do câncer 

de boca e as políticas vigentes no país, o estudo procurou compreender o cuidado e 

a organização da rede SUS, para o enfrentamento do problema, partindo da 

percepção de dentistas da ESF do município de Niterói.  

 O município implantou em 1992 uma concepção de abordagem familiar na 

atenção básica, chamada Programa Médico de Família (PMF), com base no modelo 

cubano de medicina de família. A proposta de reorganização do modelo de atenção 

à saúde em Niterói alcançou relevância e serviu de modelo para a proposição em 

1994, da estratégia nacional pelo Ministério da Saúde, inicialmente chamado 
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Programa de Saúde da Família (PSF).  Cabe ressaltar que a organização do 

município de Niterói antecedeu ao PSF e apresentava um desenho metodológico 

diferente. (HUBNER e FRANCO, 2007). 

 Até 2010, cada equipe básica do PMF era formada por um médico generalista 

e um técnico/auxiliar de enfermagem. Uma equipe ficava responsável por uma micro 

área do território, abrangendo 1.200 pessoas. Além desses profissionais, existia um 

grupo de apoio (Grupo Básico de Trabalho-GBT) formado por um coordenador de 

área e uma equipe de supervisores (clínica médica, pediatria, serviço social, 

enfermagem, saúde coletiva, saúde mental e ginecologia-obstetrícia), com o objetivo 

de dar suporte técnico regionalizado às equipes básicas. 

 Em 2010, a composição das equipes do PMF passou por uma primeira 

adaptação, com a inserção das primeiras equipes de saúde bucal em alguns 

módulos (sete dentistas e auxiliares de saúde bucal), além de um supervisor de 

Odontologia. Em 2012, uma segunda adaptação promoveu a entrada dos agentes 

comunitários de saúde e enfermeiros. A partir desse momento, iniciou-se uma 

aproximação do modelo do PMF com a composição das equipes e o processo de 

trabalho preconizado pelo modelo nacional de abordagem da Saúde da Família 

(ESF). Ainda em 2012, ocorreu uma mudança na composição do chamado grupo 

básico de trabalho, com a extinção da figura do coordenador de área, tendo sido 

mantida a equipe de supervisores técnicos, exceto o cargo de supervisor de 

Odontologia.   

           Em 2014, houve a introdução da figura dos apoiadores de área, ocupação 

semelhante à dos coordenadores de área que haviam sido extintos em 2012. 

Ocorreu também uma reorganização da população adstrita, aumentando o 

quantitativo populacional de 1.200 para cerca de 2.000 pessoas por equipe. Desde 

então cada equipe é formada por um médico, um técnico de enfermagem e dois 

agentes comunitários de saúde. Além desses trabalhadores, cada unidade do PMF 

dispõe de pelo menos um enfermeiro e dezesseis módulos possuem equipes de 

saúde bucal.  

 Nesse contexto, o objeto desse estudo é o câncer de boca sob a perspectiva 

do cuidado na ESF e da organização municipal da rede de atenção.  O estudo foi 

norteado pelas seguintes questões: Como os dentistas das equipes de saúde bucal 

da ESF do município enfrentam a questão do câncer de boca? Como o município 
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organiza a rede de proteção e assistência a pessoas com a doença? Como 

fortalecer e apoiar a mobilização das equipes de saúde da família, e promover 

aumento da capacidade de resposta municipal no que diz respeito ao câncer de 

boca? 

 

  



19 
 

 
 

2.  OBJETIVOS 

          O objetivo principal desta pesquisa foi investigar o cuidado e a rede de 

atenção ao câncer de boca no município de Niterói/RJ, a partir da percepção de 

dentistas da ESF.  

          Os seguintes objetivos específicos foram traçados: 

 Investigar a percepção de dentistas de família, sobre o cuidado no 

enfrentamento ao câncer de boca no cotidiano do trabalho na ESF; 

 Investigar e descrever a rede de atenção ao câncer de boca no município de 

Niterói/RJ a partir da percepção dos participantes da pesquisa; 

 Contribuir para a constituição de espaços de trocas e discussão sobre o 

enfrentamento do câncer de boca e para a organização da rede de atenção à 

doença no município. 
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Roda Viva – Chico Buarque 

Tem dias que a gente se sente 

Como quem partiu ou morreu 
A gente estancou de repente 
Ou foi o mundo então que cresceu 
A gente quer ter voz ativa 
No nosso destino mandar 
Mas eis que chega a roda-viva 
E carrega o destino pra lá 
Roda mundo, roda-gigante 
Roda-moinho, roda pião 
O tempo rodou num instante 
Nas voltas do meu coração 

 
A gente vai contra a corrente 
Até não poder resistir 
Na volta do barco é que sente 
O quanto deixou de cumprir 
Faz tempo que a gente cultiva 
A mais linda roseira que há 
Mas eis que chega a roda-viva 
E carrega a roseira pra lá 
Roda mundo (etc.) 

RODA VIVA 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O CÂNCER DE BOCA 

                        

          Em geral o termo câncer de boca é usado para denominar as lesões malignas 

que ocorrem nos lábios e na cavidade bucal. Autores nacionais e internacionais 

diferem quanto à denominação a ser usada. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) 

considera como neoplasias malignas da cavidade oral aquelas lesões que 

acometem primariamente os lábios, a cavidade oral, as glândulas salivares e a 

orofaringe (INCA, 2016).  

 O tipo histológico mais comum é o carcinoma de células escamosas, que 

responde por aproximadamente 90% dos casos de malignidade da cavidade oral e 

da região de orofaringe. É a doença maligna mais comum da região da cabeça e 

pescoço (excluindo os tumores de pele não melanoma) e observa-se que tem 

ocorrido um significativo aumento de casos na região de orofaringe (NEVILLE, CHI e 

DAY, 2015).  

          Na luta contra o câncer de boca, o investimento no controle da doença deve 

ser amplo, incluindo ações de educação de profissionais e usuários, de prevenção 

orientada para indivíduos e grupos, de apoio e incentivo de legislações específicas 

para o enfrentamento dos fatores de risco relacionados à doença, bem como o 

fortalecimento de ações em ambientes de educação e trabalho (CUNHA et al, 2013). 

          Anatomicamente a cavidade oral e a região de orofaringe são áreas 

fronteiriças, mas que não se superpõem. Os subsítios anatômicos da boca são 

constituídos por: mucosa bucal, mucosa labial, assoalho da boca, rebordo alveolar e 

gengiva, dois terços anteriores da língua, palato duro e região do trígono retromolar, 

palato mole, base e terço posterior da língua, tonsilas palatinas e parede posterior 

da faringe.  Os tumores nos dois sítios anatômicos são diferentes e únicos, com 

diferentes etiopatogêneses, tratamento e prognóstico (NEVILLE, CHI e DAY, 2015). 

Segundo dados do INCA, no Brasil os cânceres de lábio e cavidade oral são 

mais frequentes entre homens, a partir dos 40 anos e em indivíduos de cor branca. 

A orofaringe é o sítio mais acometido pela doença. Quando consideradas apenas as 

estruturas da boca, a língua (principalmente suas bordas) é a principal localização, 

com predominância para os fatores de risco como o tabagismo e o etilismo (INCA, 
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2012). No entanto, tem sido demonstrada uma mudança no padrão epidemiológico 

da doença, acometendo pessoas mais jovens pela exposição ao HPV - Human 

Papiloma Vírus (SANKARANARAYANAN, 2015).        

           Mesmo diante da possibilidade do diagnóstico precoce ser realizado, pelo fato 

de a cavidade bucal ser facilmente explorada pelos exames visuais e táteis, em 

especial pelos dentistas em seus exames de rotina, mais de 80% das lesões 

malignas ainda são diagnosticadas em fases avançadas em todo o mundo, 

comprometendo o prognóstico, o tratamento e a sobrevida dos pacientes 

(WARNAKULASURIYA, 2009).  

 Sendo assim, os motivos para o atraso no diagnóstico têm sido intensamente 

estudados, mas ainda não estão claramente definidos, podendo ser atribuídos à 

negligência dos pacientes e dos profissionais na identificação de sinais e sintomas 

das lesões e no reconhecimento dos fatores de risco relacionados com a doença. 

Além disso, estudos revelam que o enfrentamento do câncer de boca pode ser 

prejudicado pela dificuldade no estabelecimento de políticas públicas dirigidas à 

prevenção da doença e também pela dificuldade do acesso aos serviços de saúde. 

(TORRES-PEREIRA, 2012; VAN DER WAAL et al, 2011; WARNAKULASURIYA et 

al, 2010). 

          Segundo Neville, Chi e Day (2015) e Sankaranarayanan (2011), os 

tradicionais fatores de risco para os cânceres de boca e de orofaringe incluem o 

fumo, a mastigação de tabaco, mastigação de betel (mistura de semente de areca 

embebida em limão, folha de betel, misturados com adoçantes e tabaco), este 

último, muito comum em países da Ásia e em colônias de imigrantes no mundo. São 

considerados também como fatores de risco a dieta com baixo consumo de frutas e 

vegetais e a higiene oral precária. Outros fatores de risco apresentam 

heterogeneidade com relação aos sítios anatômicos e agentes etiológicos, como a 

radiação ultravioleta para os tumores de lábio, e o HPV, associado aos carcinomas 

da cavidade oral e orofaringe, sendo que o HPV apresenta uma associação mais 

significativa com os carcinomas de orofaringe do que com os da cavidade oral. 

          Com relação aos mais conhecidos fatores de risco que são o tabagismo e o 

etilismo, dependendo do tipo de tabaco e quantidade consumida, os tabagistas 

apresentam uma probabilidade de quatro a quinze vezes maior de desenvolvimento 

do câncer do que os não tabagistas.  A relação entre câncer e uso do tabaco se 
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explica pela existência de cerca de sessenta substâncias carcinogênicas no tabaco 

e na fumaça desprendida dele. Além disso, a exposição contínua da mucosa bucal 

ao calor potencializa a ação dos agentes carcinogênicos (TORRES-PEREIRA, 

2012).  

          Segundo Neville, Chi e Day (2015), o consumo do tabaco continua sendo o 

maior fator de risco para o câncer de cavidade oral e orofaringe. Embora o uso do 

tabaco tenha declinado ou se tornado estável em muitos países de alta renda, ele 

tem aumentado nos países de média e baixa renda, onde residem aproximadamente 

80% do um bilhão de fumantes de todo o mundo. Estudo realizado por Giandini 

(2008) mostra que o tabagismo como fator de risco está associado com a dose 

consumida diariamente e o efeito cumulativo no organismo. O risco para as pessoas 

que param o tabagismo declina progressivamente e se aproxima dos não fumantes 

após aproximadamente dez anos de cessação. 

          Estudos revelam aumento do potencial para o desenvolvimento do câncer de 

boca quando há o uso concomitante de álcool e tabaco, ficando evidente o 

sinergismo entre os dois, em especial quando se trata de usuários de álcool que 

utilizam mais de sessenta gramas ou quatro drinques por dia ou de sete a quatro 

drinques por semana. O álcool também aparece como um isolado fator de risco em 

não fumantes, igualmente relacionado com a dose ingerida habitualmente (SILVA et 

al, 2009; IARC, 2010; TORRES-PEREIRA, 2012; CUNHA et al 2014). Segundo Petti 

(2009), o consumo acima citado aumenta o risco de câncer de boca em duas ou três 

vezes em comparação com quem não consome álcool. No Brasil, estima-se que 

cerca de 11,2% dos homens e 5,2% das mulheres são fortes consumidores e 

dependentes de álcool (TORRES-PEREIRA et al, 2012). 

          Alguns estudos mostram que a dieta rica em frutas e vegetais e o baixo 

consumo de produtos de origem animal estão associados à diminuição do risco para 

os casos de câncer da cavidade oral, faringe e outros tipos de câncer. Isso se deve 

aos fatores protetivos atribuídos a várias substâncias, como as fibras e vitaminas. 

Assim, apesar da mudança de hábitos alimentares demandarem tempo e ser 

dependente de fatores econômicos e sociais, esta deve compor programas 

governamentais de prevenção de neoplasias (TORRES-PEREIRA et al, 2012; INCA, 

2012). 
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           Ao longo da última década, o câncer de boca tem representado uma taxa de 

sobrevida de cinco anos em 50% dos casos. Tal taxa aumenta para 90% nos casos 

em que as lesões são descobertas com tamanho menor que dois centímetros. 

Portanto, o estágio clínico está diretamente relacionado ao prognóstico da doença. 

No entanto, apesar de a literatura científica documentar muito bem a importância do 

diagnóstico precoce, a maioria dos pacientes ainda são diagnosticados em fase 

tardia (CUNHA et al, 2013; SALEH, 2014; NEVILLE, CHI e DAY, 2015). 

          Cunha et al (2013) ressalta que o diagnóstico e o tratamento precoce do 

câncer de boca são essenciais para se alcançar um prognóstico favorável. O 

diagnóstico tardio, quando não leva a óbito, provoca mutilações e deformidades no 

indivíduo. Além disso, o tratamento torna-se longo, gerando um elevado custo social 

e econômico (CUNHA et al, 2013). 

           A prevenção primária do câncer de boca consiste fundamentalmente no 

enfrentamento dos principais fatores de risco, com programas e medidas de 

combate ao consumo de tabaco e bebidas alcoólicas. Assim, o exame físico da boca 

para detecção precoce de lesões cancerizáveis e tumores não sintomáticos é 

também uma estratégia de prevenção, a partir da qual se espera viabilizar o 

diagnóstico da doença em seus estágios iniciais e, assim, possibilitar um melhor 

prognóstico por meio da pronta e efetiva intervenção terapêutica (TORRES-

PEREIRA et al, 2012; NEVILLE, CHI e DAY, 2015). 

 Warnakulasuryia denomina como desordens orais potencialmente malignas 

um subgrupo de lesões epiteliais encontradas clinicamente na cavidade bucal, sem 

uma causa óbvia e que podem representar uma lesão com potencial de 

malignização no futuro. A leucoplasia oral é o exemplo mais comum de uma 

desordem oral potencialmente maligna. O diagnóstico clínico das anormalidades da 

mucosa bucal, como as desordens potencialmente malignas, é baseado no exame 

visual e tátil, seguido de uma síntese da história clínica do paciente. A identificação 

dos fatores de risco no paciente que apresenta alterações ao exame serve de alerta 

para o profissional e possibilita o seu diagnóstico precoce (WARNAKULASURYIA, 

2015). 

          Muitas vezes, o indivíduo com sinais e sintomas compatíveis com câncer da 

cavidade bucal procura para o primeiro diagnóstico o profissional médico, mas 
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dificilmente é considerada, de início, a hipótese de o paciente estar acometido de um 

carcinoma, o que prejudica a detecção imediata (TORRES-PEREIRA et al, 2012). 

Sendo assim, é de fundamental importância que os profissionais de saúde estejam 

atentos às alterações da cavidade oral e se sintam preparados para a identificação 

das lesões. 

          Estudo realizado por Cunha et al, em 2013, avaliou a percepção dos dentistas 

atuantes na atenção primária à saúde do estado do Rio Grande do Sul sobre os 

atrasos nos encaminhamentos de pacientes com suspeita de câncer e revelou que 

95,9% reconheciam que o câncer de boca pode ser diagnosticado precocemente e 

71,6% revelaram necessitar de capacitações adicionais para realizar o diagnóstico 

da doença com segurança. Com relação à abordagem interdisciplinar, 82,4% 

responderam afirmativamente para a importância da abordagem por outro 

profissional de saúde para o diagnóstico e 72,7% concordaram com a atuação 

interdisciplinar na educação em saúde (CUNHA et al, 2013). 

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) a organização de uma rede 

pública de atenção é de fundamental importância para a integralidade do cuidado, 

de forma a contemplar ações desde a abordagem dos fatores de risco para o 

desenvolvimento da doença, o diagnóstico precoce até a garantia da assistência do 

tratamento aos pacientes com diagnóstico confirmado, seja ele cirúrgico, 

radioterápico ou quimioterápico, além da sua reabilitação e acompanhamento 

durante o tratamento. 

 

3.1.1. Panorama Global do Câncer de Boca  

          O câncer de boca é uma doença global e o texto a seguir traça um panorama 

a partir de dados atualizados reunidos pelo Projeto Globocan (IARC, 2012) e pelo 

The Global Oral Cancer Forum (THE GLOBAL ORAL CANCER FORUM, 2016). O 

Projeto Globocan, realizado pela International Agency for Research on Cancer 

(IARC) da Organização Mundial de Saúde, tem por objetivo divulgar estimativas 

atualizadas sobre incidência, prevalência e mortalidade da maioria dos tipos de 

câncer em 184 países do mundo. Estas estimativas são apresentadas a partir de 

2012 para a população adulta a partir de 15 anos  

          Por sua vez, o The Global Oral Cancer Forum aconteceu em março de 2016 

na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da América, no qual a pesquisadora 
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esteve presente representando a ESF Niterói.  Neste encontro se abordou a 

situação mundial do câncer de boca, com o objetivo de buscar alternativas para a 

prevenção e o diagnóstico precoce da doença. Pesquisadores renomados de várias 

regiões do mundo apresentaram dados atualizados da doença nos cinco 

continentes.  

 O texto que se segue intenciona apresentar uma visão geral da apresentação 

da doença no mundo e as informações serão citadas pela sigla GCan quando 

relativas ao Projeto Globocan e pela sigla GOCforun quando retiradas das sínteses 

apresentadas pelos diferentes autores durante o The Global Oral Cancer Forum. 

 A incidência dos casos de câncer de boca é muito variável no mundo. A carga 

maior dos casos é observada nos países com menor desenvolvimento econômico e 

há maior incidência nos países do Centro Sul da Ásia, Austrália, Nova Zelândia e 

Europa Ocidental (GOCforun). No ano de 2012 ocorreram 300 mil casos de câncer 

de lábio e da cavidade oral em todo o mundo (OMS, 2012). 

 Honghua e Tilikarane (GOCforun) afirmaram que o país com maior incidência 

de casos no mundo é a Índia. Para o ano de 2012, o Projeto Globocan estimou o 

surgimento de 77.000 novos casos na Índia em ambos os sexos, com prevalência 

para o gênero masculino e idade abaixo dos 65 anos. Para o ano de 2015 a 

estimativa foi de 83.357 novos casos em ambos os sexos, com a mesma 

prevalência citada para o ano de 2012 (IARC, 2015). 

          Os autores apresentaram dados relativos a cinco países do leste asiático: 

China continental, Hong Kong, Tailândia, Japão e Mongólia e ressaltaram que 

existem algumas diferenças com relação aos fatores de risco para o câncer de boca 

nesta região quando comparados ao restante do mundo.  Além dos conhecidos 

fatores de risco, como o tabagismo e o álcool, o hábito da mastigação de betel e noz 

de areca (semente da palmeira de areca) também são reconhecidos como 

importantes fatores de risco. Nesses países, os sítios anatômicos mais 

comprometidos são a gengiva, assoalho da boca, palato e mucosa bucal, 

provavelmente em decorrência dos produtos do betel e da noz de areca que, após 

mascados, são colocados em contato direto com a mucosa jugal (GOCforun).     

           Villa e Auluck (2016) relatam que nos Estados Unidos da América (EUA) e no 

Canadá foi observado um declínio dos casos de câncer de lábio e cavidade oral no 

período de 1992-2012, ao passo que houve um acréscimo significativo nos casos de 
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câncer de orofaringe. Tal declínio nos dois países estaria relacionado ao decréscimo 

da prevalência do tabagismo nas últimas quatro décadas, enquanto o aumento dos 

casos de orofaringe estaria ligado ao aumento da infecção por HPV.O aumento dos 

casos nos EUA e Canadá entre 2012 e 2015 é constatado pelo Projeto Globocan. 

Nos EUA os dados referem 26.000 casos em 2012 e 28.000 em 2015 (GOCforun). 

           Dios e Meleti (2016) realizaram estudo sobre a incidência do câncer de boca 

no nordeste e no leste europeu em vinte e um países: Dinamarca, Estônia, 

Finlândia, Irlanda, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega, Reino Unido, Suécia, Rússia, 

Bielorrússia, Ucrânia, Romênia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, República 

da Moldávia, Hungria, Bulgária e Cazaquistão. Os autores concluíram que existe 

uma considerável variação geográfica na incidência do câncer do lábio, cavidade 

oral e orofaringe nos países do nordeste e leste europeu, com incidências mais 

elevadas na Dinamarca, Lituânia, Eslováquia e Hungria, sendo a porção anterior da 

língua e a orofaringe os sítios anatômicos mais comuns. Nestes países, o aumento 

dos casos surge em paralelo à epidemia do tabaco e o aumento dos casos em 

orofaringe também é atribuído à infecção pelo HPV. O estudo também revelou um 

aumento de casos nas mulheres da República Tcheca e da Lituânia no período de 

1995-2016 (GOCforun). 

 Dios e Meleti (2016) também apresentaram dados de vinte países do sudeste 

e leste europeu: Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo, Noruega, Suíça, 

Albânia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Chipre, Grécia, Itália, Macedônia, Malta, 

Montenegro, Portugal, Sérvia, Eslovênia e Espanha. Como nos países no nordeste e 

leste europeu, foram encontrados os mesmos fatores de risco e sítios anatômicos 

prevalentes (GOCforun). 

          Hille e Kujan (GOCforun) apresentaram dados relativos ao sul da África, onde a 

incidência do câncer de lábio e cavidade oral vinha declinando desde os anos 80. No 

entanto, os autores relataram um aumento significativo em homens e mulheres 

negras, com maior incidência na Somália, Sudão, Madagascar e Moçambique. 

          Kowalsky, Lanfranchi e Vargas apresentaram dados da América do Sul, 

relativos a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.  Os fatores 

de risco mais prevalentes foram o tabagismo, álcool, HPV e uso do mate. Os autores 

ressaltaram que a incidência de casos de câncer da cavidade oral e orofaringe 

declinou desde 1990 na maioria dos países para os homens. Um declínio 
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semelhante foi observado para as mulheres, com exceção do Brasil e do Peru, que 

apresentam aumento na incidência. O sítio anatômico mais comum encontrado foi a 

língua e a incidência variou nos países, sendo mais elevada no Brasil e Uruguai 

(GOCforun). 

          Por fim, considerando a doença no Brasil, cabe destacar que o INCA estima 

para 2016 e 2017 o surgimento de aproximadamente 15 mil novos casos de câncer 

de boca a cada ano. Nesse contexto, o estado do Rio de Janeiro é o que apresenta 

as taxas mais elevadas em relação ao país, com estimativa de 17,8 novos casos 

para cada 100 mil homens e 6,3 novos casos para cada 100 mil mulheres (INCA, 

2016).  

           

3.2.  ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA NO ÂMBITO DO SUS  

           Desde o início do século XX o Brasil tem tentado implantar políticas públicas 

de combate ao câncer de boca. No entanto, apesar dos esforços, a prevalência da 

doença permanece elevada em diferentes idades, sexo e regiões do país (INCA, 

2008).  

  Um breve histórico da forma como a questão do câncer vem sendo 

enfrentada no Brasil pode contribuir para a compreensão desse grave problema de 

saúde pública. O movimento de luta contra o câncer no Brasil começa a ser 

observado a partir do movimento higienista liderado por Carlos Chagas e Oswaldo 

Cruz, no início do século XX. Nesse período, outras doenças, como a malária e 

febre amarela, foram alvo da atenção das entidades governamentais brasileiras 

(BRASIL, 2006).  

           Especificamente com relação a políticas de saúde bucal, é importante lembrar 

que durante anos a Odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. 

O acesso dos brasileiros a ações e serviços de saúde bucal era extremamente 

limitado. Instalou-se um quadro em que a precariedade da oferta de serviços 

públicos odontológicos refletia na demora da procura por assistência, fazendo com 

que o principal tratamento fosse a extração dentária, num modelo clínico cirúrgico e 

mutilador (NICKEL, LIMA e SILVA, 2008).  

          Apenas no ano de 2004, o Ministério da Saúde lançou as Diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal (PNSB), conhecida como Programa Brasil Sorridente. O 

Brasil Sorridente reúne uma série de orientações que visam garantir ações de 
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promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros no SUS, numa 

compreensão de que esta é parte fundamental para a saúde geral e qualidade de 

vida da população. Seu principal objetivo é a reorganização das práticas e a 

qualificação das ações e serviços oferecidos, com foco na ampliação do acesso ao 

cuidado em saúde bucal de cidadãos de todas as idades (BRASIL, 2004). 

          Com relação ao câncer de boca, a PNSB se refere à sua prevenção e 

controle, especificando as seguintes ações:   

 

a) realizar rotineiramente exames preventivos para detecção precoce do 
câncer bucal, garantindo-se a continuidade da atenção, em todos os 
níveis de complexidade, mediante: negociação e pactuação com 
representantes das três esferas de governo; 

b)  oferecer oportunidades de identificação de lesões bucais (busca ativa) 
seja em visitas domiciliares ou em momentos de campanhas 
específicas (por exemplo: vacinação de idosos);  

c)  acompanhar casos suspeitos e confirmados através da definição e, se 
necessário, criação de um serviço de referência, garantindo-se o 
tratamento e reabilitação; 

d) estabelecer parcerias para a prevenção, diagnóstico, tratamento e 
recuperação do câncer bucal com Universidades e outras organizações 
(Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, pág. 10 e 11)  

 

           Desta forma, a PNSB ressalta que a identificação precoce das lesões da 

mucosa bucal deve ser priorizada, garantindo-se, na rede assistencial, atendimento 

integral em todos os pontos de atenção à saúde, para acompanhamento e 

encaminhamento para tratamento nos níveis de maior complexidade (BRASIL, 

2004).  

           Vale ressaltar a importância da responsabilização das diferentes esferas de 

gestão para que sejam efetivadas as diretrizes apontadas pela PNSB com a garantia 

do acesso aos serviços para a detecção precoce do câncer de boca, parcerias com 

universidades e outras organizações, além da capacitação dos profissionais 

envolvidos.  

          Em 2006, o Departamento da Atenção Básica do Ministério da Saúde lançou a 

publicação Cadernos da Atenção Básica, com o objetivo de divulgar diretrizes para 

atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). O Caderno de número 17 foi elaborado 

pela Coordenação Nacional de Saúde Bucal e teve como foco evidenciar a 

reorganização das ações e serviços de saúde bucal como parte fundamental para a 

construção do SUS (BRASIL, 2006) 
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          Com relação ao enfrentamento da questão do câncer de boca, neste caderno 

há a referência à Portaria nª 599/GM de 23 de março de 2006, que estabelece que 

todo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deve realizar, dentre o elenco 

mínimo de atividades estabelecidas, o diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico 

e detecção precoce do câncer de boca (BRASIL, 2006). 

          Cabe destacar que em 2005, o Ministério da Saúde estabeleceu uma nova 

classificação e exigências para os hospitais que tratam câncer (Unidades ou Centros 

de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON e CACON), através 

da portaria nº 741. As UNACONs são unidades hospitalares que dispõem de 

infraestrutura técnica, equipamentos e recursos humanos para a assistência 

especializada de alta complexidade para os tipos de câncer mais prevalentes, 

podendo dispor de assistência de radioterapia ou não. Quando não possuem, 

podem referenciar os pacientes que demandarem por essa modalidade terapêutica. 

Os CACONs diferem das UNACONs por obrigatoriamente terem que dispor da 

assistência radioterápica em suas estruturas físicas (BRASIL, 2005). 

           A portaria de nº 741 estabelece os parâmetros para o planejamento da Rede 

de Alta Complexidade em Oncologia e define processos relacionados à informação 

em câncer e ao acesso a exames de média complexidade.  Esta portaria veio na 

sequência à de nº 2.439, que instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica. A 

Portaria nº 2.439/GM de 8 de dezembro de 2005, em seu artigo 1º, institui a Política 

Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), que prevê, para as três esferas de gestão, 

em todas as unidades federadas, ações de “promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e cuidados paliativos” (BRASIL, 2005). De acordo com esta 

Portaria, a PNAO deve ser organizada de forma articulada com o Ministério da 

Saúde e com as Secretarias estaduais e municipais de Saúde, permitindo que sejam 

desenvolvidas estratégias voltadas para a identificação dos determinantes e 

condicionantes das principais neoplasias malignas e orientadas para o 

desenvolvimento de ações intersetoriais que promovam a qualidade de vida e 

saúde, capazes de prevenir os fatores de risco e reduzir os danos. Isto inclui a 

organização de uma linha de cuidado desde a atenção básica e especializada de 

média e alta complexidade garantindo ações de promoção da saúde, prevenção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. 
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 Por sua vez, a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer 

(PNCC) de 2013 objetiva reduzir a mortalidade e a incapacidade causadas pela 

doença e a incidência de alguns tipos de cânceres, além de contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer por meio de ações de 

promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos 

(BRASIL, 2013).    

          Assim, para que ocorra efetivamente o enfrentamento do câncer de boca, é 

necessário que haja a estruturação de uma rede de atenção à saúde, que garanta 

ao usuário um conjunto de ações e serviços eficientes e eficazes.  

 

3.2.1 A Estratégia de Saúde da Família como Ordenadora do Cuidado  

 

                      Em 1994, o Ministério da Saúde reconheceu a necessidade da reorientação e 

reformulação do modelo assistencial em saúde, que se caracterizava por ser 

centrado na figura do médico e na cura das doenças. Não havia a organização do 

processo de trabalho, considerando o valor do trabalho em equipe, nem a saúde dos 

indivíduos e famílias em seus contextos sociais. Nacionalmente foi criado, então, o 

Programa de Saúde da Família (PSF), com a proposta de reorientação do processo 

de trabalho, pelo trabalho em equipe com foco em indivíduos e famílias, 

planejamento e execução de ações para a prevenção de doenças e promoção da 

saúde em territórios definidos, além das ações assistenciais vigentes. Inicialmente 

as equipes foram formadas por médico, técnico de enfermagem, enfermeiro e 

agentes comunitários de saúde. Em 2000, começaram a ser incluídos os dentistas, 

auxiliares em saúde bucal e técnicos em saúde bucal nas equipes de saúde da 

família. 

                 Em 2006, o Ministério da Saúde editou a Portaria de nº 648, que aprovou a 

Política Nacional da Atenção Básica, tendo estabelecido a revisão de normas e 

diretrizes para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família 

(PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Com essa portaria, 

o Ministério da Saúde reconheceu que a expansão do Programa de Saúde da 

Família no território nacional se consolidou como uma estratégia prioritária para a 

reorganização da atenção básica. 
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                Em 2011, por meio da portaria 2488, o governo federal publicou uma revisão 

da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) estabelecendo normas e diretrizes 

para a Estratégia de Saúde da Família (ESF). O termo Programa de Saúde da 

Família (PSF) foi definitivamente substituído pela denominação Estratégia de Saúde 

da Família (ESF). Nesta Portaria, o Ministério da Saúde apresenta os pressupostos 

para a ESF, como a reorganização da atenção básica em todo o país, considerando 

a relevância da atuação de equipes de saúde no território, realização de diagnóstico 

situacional da população para planejamento de ações de prevenção e promoção da 

saúde, buscando o cuidado dos indivíduos e famílias.  

          Esta Portaria (BRASIL, 2011) reforça a Estratégia de Saúde da Família como 

estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica e também 

define a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para 

um cuidado integral da saúde dos indivíduos. As RAS são constituídas de arranjos 

organizacionais formados por ações e serviços de saúde em diferentes níveis de 

complexidade, articulados de forma complementar para garantir a integralidade da 

assistência à saúde. A coordenação do cuidado surge nesta Política como elemento 

fundamental para acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de 

atenção das Redes de Atenção à Saúde, possibilitando que haja comunicação entre 

os diversos pontos de atenção e aumentando a responsabilização pelo cuidado por 

meio de uma relação mais horizontalizada e contínua. 

          A reorientação proposta pela Estratégia de Saúde da Família exigiu uma 

redefinição das práticas dos trabalhadores, com um novo olhar para as 

necessidades de saúde, um novo processo de trabalho em equipes 

multiprofissionais, com ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e 

ações educativas, o cuidado em saúde e a responsabilização pela população 

adstrita a um território definido, de forma a garantir a integralidade da atenção, por 

meio da busca ativa dos casos, estabelecimento de vínculos com os usuários, 

planejamento e execução de ações são atribuições comuns a todos os profissionais 

que atuam na Estratégia de Saúde da Família. 

          A ESF trouxe também a proposta das ações intersetoriais no território, 

proporcionando aos trabalhadores a possibilidade de interlocução com outros 

equipamentos sociais, como empresas, escolas, igrejas, associações de moradores, 

enfim, instituições de todos os tipos, para ações compartilhadas por todos. Cabe 
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lembrar que, além do trabalho em equipe proposto por este modelo de atenção à 

saúde, cada categoria profissional também tem suas atribuições específicas e isto 

requer o entendimento da potencialidade do trabalho em equipe e a ampliação do 

olhar para indivíduos e famílias em seus contextos sociais.  

          No âmbito da saúde bucal, houve expressiva ampliação do acesso aos 

serviços odontológicos e cobertura populacional, a partir do incentivo financeiro para 

a inclusão dos trabalhadores de saúde bucal nas equipes da ESF. Dados de 2015 

revelam a existência de 24.175 equipes de saúde bucal em 90 % dos municípios 

brasileiros (BRASIL, 2015). A doença mais prevalente na cavidade bucal no Brasil 

continua sendo a cárie dentária, seguida de doenças nos tecidos periodontais. Esta 

informação foi comprovada pelo levantamento epidemiológico realizado em 2010, 

conhecido como SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 

2011).  

          No contexto da atenção ao câncer de boca, a Estratégia de Saúde da Família 

configura-se, portanto, como um espaço importante para o planejamento e execução 

de ações integradas, em equipe e intersetoriais para o controle dos fatores de risco, 

diagnóstico precoce, encaminhamento para serviços especializados e 

acompanhamento dos casos nos territórios sob responsabilidade das equipes. 

           Neste sentido, a construção de uma efetiva rede de atenção ao câncer de 

boca garante uma melhor coordenação do cuidado, de modo a contemplar as 

propostas presentes nas políticas nacionais. 

          A Organização Mundial de Saúde conceitua as redes de atenção à saúde 

como a gestão e a oferta de serviços de saúde, de forma que as pessoas sejam 

beneficiadas por serviços preventivos e curativos de forma contínua, levando-se em 

consideração as suas necessidades, ao longo do tempo e por meio de diferentes 

níveis de atenção à saúde (OMS, 2008).  

          O conceito de Mendes (2009) é de que as redes são: 

 
 organizações poliárquicas constituídas por conjuntos de serviços de saúde, 
vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma 
ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 
contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção 
primária à saúde – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo 
certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – com 
responsabilidades sanitária e econômica e gerando valor para a população. 
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De acordo com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 2011), as 

redes de atenção à saúde são redes de organizações que prestam ou provêm 

serviços de saúde de forma equitativa e integral para uma população definida e que 

se coloca à disposição para apresentar os resultados do estado de saúde da 

população.  

          No Brasil, o conceito adaptado por Mendes para Redes de Atenção à Saúde 

(2009) influenciou fortemente a formulação de uma política nacional que estabelece 

diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde, no âmbito do SUS, 

através da Portaria GM nº 4.279/2010, de 30 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010):  

 

(as RAS compreendem) arranjos organizativos de ações e serviços de 
saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de 
sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 
integralidade do cuidado. 

 

          Segundo a Portaria, as Redes de Atenção à Saúde (RAS) têm por objetivo 

integrar ações e serviços que garantam a oferta da integralidade da atenção à saúde 

pautada pela qualidade, responsabilidade e de forma humanizada, com vista à 

consolidação dos princípios e diretrizes do SUS.  

           Nesta Portaria são encontradas algumas características fundamentais para 

as RAS: horizontalidade entre os pontos de atenção à saúde, atenção primária à 

saúde como centro da atenção, planejamento e organização, ações de acordo com 

as necessidades de uma população específica, integralidade das ações, cuidado 

multiprofissional e compartilhamento de objetivos e compromissos com os 

resultados, em termos sanitários e econômicos 

          Nesse sentido, a inclusão das equipes de saúde bucal no processo de 

trabalho proposto pela Estratégia de Saúde da Família vem favorecer o 

planejamento de ações multiprofissionais de caráter preventivo e de promoção da 

saúde.  No entanto, parece que o câncer de boca ainda não compõe a pauta de 

discussões dos trabalhadores e dos gestores municipais de saúde da ESF, o que 

acaba por refletir em uma rede de atenção desestruturada que precisa ser avaliada 

e organizada de forma a contribuir efetivamente para o enfrentamento da doença.  

       Estudo realizado por Casotti et al (2014) avaliou a organização da atenção à 

saúde bucal das equipes participantes do Programa de Melhoria do Acesso e 

Qualidade, considerando o primeiro contato dos usuários com os serviços de saúde 
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e a integralidade da assistência. O estudo revelou que, com relação ao câncer de 

boca, 45,8 % das equipes entrevistadas não reconheciam a existência de fluxos 

preferenciais para usuários com suspeita de câncer de boca. Segundo o estudo, 

com relação às condições de acesso ao paciente com suspeita de câncer de boca, 

as regiões Sul e Sudeste estão mais organizadas (42,2% e 43,6%) enquanto a re-

gião Norte é a que apresenta menor organização (69,0%).  

 O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica 

viabiliza que as equipes de saúde se auto avaliem, monitorem indicadores de saúde 

e planejem melhorias e mudanças de um processo de trabalho. O estudo de Casotti 

revela uma avaliação das equipes de saúde sobre a qualidade da atenção básica. 

 Com relação ao câncer de boca, o estudo de Casotti revelou uma 

organização deficiente no fluxo dos pacientes com suspeita de câncer de boca nas 

diversas regiões do Brasil, o que pode impactar diretamente na capacidade para o 

diagnóstico precoce da doença e contribuir para aumentar o sofrimento e a 

possibilidade de óbito.   
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O trenzinho do caipira – Villa Lobos 
letra de Ferreira Gullar 

Lá vai o trem com o menino 
Lá vai a vida a rodar 
Lá vai ciranda e destino 
Cidade e noite a girar 

Lá vai o trem sem destino 
Pro dia novo encontrar 
Correndo vai pela terra... 
Vai pela serra... 
Vai pelo mar.... 

Cantando pela serra ao luar 
Correndo entre as estrelas a voar 
Luar, no ar, no ar, no ar... 

 

O TRENZINHO DO CAIPIRA 



37 
 

 
 

4   MÉTODO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

          O estudo está vinculado à linha de Educação Permanente em Saúde do 

Programa de Mestrado profissional de Ensino na Saúde: Formação Interdisciplinar 

para o SUS. Trata-se de pesquisa qualitativa de campo, do tipo descritiva e 

exploratória. De acordo com Bastos e Keller (2011), a pesquisa de campo visa 

dirimir dúvidas ou reunir observações a respeito de problemas para o qual se busca 

respostas, podendo, a partir deste processo, favorecer a descoberta de relações ou 

até de novos fenômenos e suas respectivas explicações. 

A abordagem qualitativa permeou todo o universo de estudo e orientou a 

pesquisa dos significados encontrados, promovendo o aprofundamento do 

conhecimento (MINAYO,1994). Na perspectiva descritiva, a pesquisa intencionou 

descrever características e percepções dos entrevistados (GIL, 2002) e a pesquisa 

exploratória objetivou a familiarização com o problema, o aprimoramento de ideias e 

a descoberta de intuições, conforme orientam Barros e Lehfeld (2014).  

   

4.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

  

          Cabe inicialmente considerar que, como a ESF no município de estudo é 

denominada Programa Médico de Família (PMF), no texto de apresentação dos 

resultados da pesquisa ambos os termos serão adotados com o mesmo significado 

(estratégia de abordagem familiar adotada pelo município de estudo). Cabe também 

esclarecer que os dentistas da ESF do município são também denominados pela 

expressão “dentistas de família” e da mesma forma, assim poderão ser referidos no 

texto desta dissertação.  

 Preliminarmente à coleta de dados, um protocolo de pesquisa foi apresentado 

às equipes de saúde bucal do PMF durante reunião ordinária dos trabalhadores com 

a Coordenação de Saúde Bucal do município. Na ocasião a pesquisadora pôde 

perceber o interesse, em especial dos dentistas, na discussão sobre suas práticas e 

sobre a rede de atenção ao câncer de boca no município. Essa aproximação facilitou 

a estruturação do plano de trabalho para as fases seguintes. 
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    A coleta dos dados foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa foram 

convidados a participar os dentistas do PMF. Nessa etapa foram incluídos todos os 

dezesseis dentistas de família, já que todos os convidados concordaram em 

participar do estudo.   

 Esta etapa ocorreu entre janeiro e junho de 2016, com o objetivo de 

compreender saberes e práticas dos dentistas de família com relação ao câncer de 

boca no cotidiano de atuação na ESF e na rede de atenção à saúde municipal. Os 

profissionais foram entrevistados em seus locais de trabalho e, mediante autorização 

dos participantes, as falas foram gravadas e posteriormente transcritas na íntegra, 

com a finalidade de reduzir o tempo da entrevista e preservar ao máximo o conteúdo 

dos depoimentos. As entrevistas foram conduzidas com o apoio de um roteiro 

semiestruturado contendo questões sobre o cuidado no cotidiano do trabalho na 

ESF; sobre a percepção da rede de atenção; e sobre perspectivas de intervenção 

visando à organização da rede de atenção à doença no município (APÊNDICE 1)  

     Apesar de comporem as equipes de saúde bucal da ESF, os Auxiliares de 

Saúde Bucal (ASB) não foram envolvidos nessa etapa, pela dificuldade de se 

operacionalizar a entrevista com um número elevado de participantes e pela decisão 

metodológica de aprofundamento da experiência a partir dos dentistas da ESF.  

 Na segunda etapa do estudo, à medida em que a rede de atenção foi se 

revelando, outros trabalhadores foram sendo convidados a participar da pesquisa, 

para que se pudesse compreender tal rede na perspectiva do cuidado ao câncer de 

boca. Assim, entre os meses de maio e setembro de 2016 foram sendo convidados 

a participar, trabalhadores em situação de gestão/administração nas esferas 

municipal, estadual e federal no âmbito de serviços de saúde e educação.   As 

entrevistas foram norteadas por um roteiro que solicitava ao participante um relato 

sobre seu papel na rede de atenção ao câncer de boca e uma avaliação desta rede 

em Niterói, bem como sua visão sobre perspectivas de intervenção visando uma 

organização da rede de atenção à doença no município. (APÊNDICE 2). 

Como estratégia complementar de coleta dos dados, durante o 

desenvolvimento de todas as etapas, foi utilizado o diário de campo. Em um caderno 

de notas, a pesquisadora registrava impressões e observações a cada movimento 

da pesquisa. Nele foram anotadas impressões pessoais, observações dos diálogos 

e tudo o que pudesse contribuir para uma melhor compreensão do objeto da 
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pesquisa. Segundo Minayo (2008), o diário de campo “é o que torna a pesquisa mais 

verdadeira”. 

As falas foram codificadas com as iniciais referentes ao grupo participante em 

cada etapa. Assim, na primeira etapa em que foram entrevistados apenas dentistas, 

se utilizou a inicial D, seguida de um número (D1 a D16). Na segunda etapa, optou-

se por identificar as falas pela inicial O, seguida de um número (O1 a O9). 

Os dados oriundos das entrevistas foram transcritos e submetidos a análise 

temática sob a orientação de Minayo (2008), procurando-se promover o diálogo 

entre as falas dos sujeitos participantes, as observações do diário de campo e a 

literatura correlata.  Assim, inicialmente se procedeu a leitura flutuante do conjunto 

de dados, com o objetivo de tomar contato exaustivo com o material, deixando-se 

impregnar pelo seu conteúdo. Ressalta-se que tal impregnação já havia iniciado 

desde o trabalho de transcrição das entrevistas, quando a pesquisadora pôde ouvir 

com detalhes cada fala, reconstituindo contextos e percebendo significados. Na 

sequência iniciou-se a organização do material de forma a responder normas de 

validade, como exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Por 

fim, a partir da busca de significados, os achados foram organizados em duas 

categorias.  

 

 Câncer de boca no cotidiano das equipes de saúde bucal da ESF: A agonia 

do Diagnóstico Tardio.  

 A Atenção ao Câncer de Boca no município de Niterói: uma Rede 

desconhecida. 

 

4.3 Pressupostos éticos e Legais  

 O estudo respeitou o conhecimento bioético que envolve a pesquisa com 

grupos humanos, contidos na Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, tendo 

sido submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital 

Universitário Antônio Pedro CEP/HUAP (CAAE número 45484215.0000.5243 e 

parecer nº 1.200.998 de 26 de agosto de 2015). O estudo foi autorizado pelo Núcleo 

de Educação Permanente do município de Niterói. (ANEXOS 1 e 2).  
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O sal da Terra – Beto Guedes 

Anda, quero te dizer nenhum segredo 

Falo desse chão, da nossa casa, vem que tá na hora de 

arrumar 

Tempo, quero viver mais duzentos anos 

Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me 

ferir 

Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a 

opressão 

Para construir a vida nova vamos precisar de muito amor 

A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver 

A paz na Terra, amor, o pé na terra 

A paz na Terra, amor, o sal da... 

Terra, és o mais bonito dos planetas 

Tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave nossa 

irmã 

Canta, leva tua vida em harmonia 

E nos alimenta com teus frutos, tu que és do homem a 

maçã 

Vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre 

mais que dois 

Pra melhor juntar as nossas forças é só repartir melhor o 

pão 

Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois 

 

O SAL DA TERRA 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.  O CONTEXTO 

5.1.1 Participantes do estudo  

 

           O quadro 1 reúne dados dos dentistas participantes da primeira etapa de 

pesquisa. Foram dezesseis profissionais (sete do sexo feminino e nove do sexo 

masculino), sendo que apenas um possui menos de trinta anos de idade e cinco 

anos de formada. Os demais conformam um grupo maduro com idades variando 

entre trinta e três e cinquenta e sete anos e tempo de graduação entre nove e trinta 

e quatro anos. Os entrevistados possuem no mínimo seis meses de atuação no 

PMF, sendo que doze atuam há dois anos ou mais. Os profissionais que possuem 

mais tempo no Programa têm cinco anos de atuação.   

 Os dentistas do PMF conformam um grupo tecnicamente qualificado. Apenas 

três profissionais não possuem formação em nível de pós-graduação, sendo que um 

destes está se especializando em Ortodontia. Dentre os demais, apenas dois 

possuem especialidade apenas na área clínica (Endodontia e Periodontia). Os 

outros onze possuem especialização em áreas afins ao campo da saúde coletiva 

(Saúde da Família, Saúde Pública, Preceptoria, Gestão da Clínica e Odontologia do 

Trabalho) sendo que alguns são também especialistas em áreas clínicas 

(Endodontia, Ortodontia, Dentística, Prótese, Radiologia e Odontopediatria). 

Nenhum dos dentistas possui formação em Estomatologia ou Patologia Bucal e três 

participantes estão cursando mestrado. Cabe destacar que nove dos dezesseis 

dentistas de família de Niterói fizeram, a partir de liberação pela SMS/Niterói, cursos 

oferecidos pela Universidade Federal Fluminense, em nível lato (Especialização em 

Saúde da Família) ou strito senso (Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva e 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde: Formação Interdisciplinar para o SUS), 

o que demonstra a potência da política de integração ensino-serviço na formação 

permanente e continuada dos trabalhadores municipais. 
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QUADRO 1: Caracterização dos dentistas de família participantes do estudo 

CÓDIGO SEXO IDADE TEMPO DE 

GRADUAÇÃO 

PÓS-GRADUAÇÃO TEMPO DE 
ATUAÇÃO no 

PMF 

D1 F 40 17 anos Espec. Saúde da Família, Gestão da Clínica, Endodontia, 

Dentística, Prótese, Mestranda em Ensino em Saúde 
2 anos 

D2 F 34 11 anos Especialização em Saúde da Família 5 anos 

D3 M 37 13 anos Especialização em Saúde Pública e Mestrando Saúde Coletiva 6 meses 

D4 F 48 24 anos Não 5 anos 

D5 F 48 24 anos Especialização em Dentística e Odontologia do Trabalho 5 anos 

D6 M 36 13 anos Especialização em Saúde Pública, Preceptoria e Mestrando em 

Saúde Coletiva 
1 ano e 5 

meses 

D7 M 57 34 anos Especializando em Ortodontia 
5 anos 

D8 M 38 14 anos Especialização em Endodontia, Ortodontia e Saúde da Família 5 anos 

D9 M  34 12 Especialização em Saúde da Família, Residência em Saúde da 

Família 
1 ano e 6 

meses 

D10 M 51 29 Especialização em Saúde da Família, Ortodontia e Radiologia 5 anos 

D11 M 33 9 Especialização em Saúde da Família, Odontopediatria e 

Ortodontia 
1 ano e 7 

meses 

D12 F 27 5 Especialização em Endodontia 2 anos 

D13 M 47 26 Especialização em Saúde da Família e Odontologia do Trabalho 4 anos 

D14 F 34 11 Especialização em Endodontia, Odontologia do Trabalho e 

Ortodontia 
2 anos 

D15 F 49 24 Não 2 anos 

D16 M 41 21 Especialização em Periodontia  2 anos 

Fonte: Elaboração própria da pesquisadora a partir dos dados da pesquisa  

 

       No quadro 2 estão representados os dados relativos aos entrevistados na 

segunda etapa do estudo. Nessa etapa, com o intuito de compreender a rede de 

atenção, a pesquisadora entrevistou nove trabalhadores de diferentes instâncias, 

sendo quatro de nível municipal (dois da gestão e dois da regulação de vagas); um 
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da Secretaria de Estado da Saúde e quatro do nível federal (um do INCA/MS e três 

da UFF/MEC). Dentre os participantes vinculados à UFF, dois pertencem ao Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) e um à Faculdade de Odontologia. Os 

participantes nesta etapa possuem diferentes formações, sendo que cinco são 

dentistas. A maioria possui pelo menos dois anos de atuação no setor e sete 

possuem mais de quarenta anos de idade. Apenas um não tem formação superior e 

todos os demais possuem pós-graduação.  

  

5.1.2. Cenário municipal  

  

 O município de Niterói possui cerca de 600 mil habitantes e compõe a região 

metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, juntamente com os seguintes 

municípios: São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá e Tanguá. 

 O município apresentou, em 2010, Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (média geométrica dos índices das dimensões Renda, Educação e 

Longevidade) igual a 0,837 considerado muito alto, variando entre 0,887 (renda), 

0,854 (longevidade) e 0,773 (educação). Porém, o Índice de Gini da renda domiciliar 

per capita registrado aponta que na última década, foram mantidos patamares de 

alta desigualdade econômica, variando de 0,57 a 0,59.   

 A cobertura populacional total do PMF é de 160.122 pessoas, o que 

representa 34,15% da população do município de Niterói, utilizando como referência 

o total de 496.696 pessoas (IBGE, 2015).  Em quinze unidades do PMF há equipes 

de saúde bucal, totalizando dezesseis equipes de saúde bucal. Isto representa uma 

baixa cobertura, que corresponde a 78.954 pessoas (49,3%) em relação ao 

quantitativo populacional coberto pelas equipes do PMF e 15,9% em relação à 

população total do município. Observa-se também no quadro 3, que existe uma 

distribuição desigual de dentistas de família, quando consideramos o número de 

pessoas sob sua responsabilidade. Nota-se que os dentistas se responsabilizam por 

um número grande de pessoas (entre 3300 e 8739) enquanto há equipes envolvidas 

com cerca de 2000 pessoas (Quadro 3). Tais dados podem sinalizar cenários de 

vulnerabilidade quando se trata da abordagem precoce do câncer de boca. (IBGE, 

2015).  
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Fonte: elaboração própria, a partir de dados da pesquisa

QUADRO 2:  Caracterização dos participantes na 2ª etapa do estudo 

CÓDIGO SEXO IDADE FORMAÇÃO TEMPO 
GRAD. 

PÓS-GRADUAÇÃO LOCAL DE ATUAÇÃO/ NÍVEL/ CARGO TEMPO DE 
ATUAÇÃO no 

CARGO/FUNÇÃO 

O1 F 56 Superior em 
Enfermagem 

30 Especialização em Saúde 
da Família 

Central Municipal de Regulação /SMS Niterói 
Responsável Técnico 

2 anos 

O2 F 51 Superior em 
Odontologia 

25 Especialização em Saúde 
da Família 

Coordenação Municipal de Saúde Bucal/SMS Niterói 
Coordenadora 

10 anos 

O3 F 35 Superior em 
Medicina 

10 Residência em Saúde da 
Família  

Coordenação Municipal do PMF/ SMS Niterói 
Coordenadora 

2 anos e 6 
meses 

O4 M 59 Técnico em 
Administração 

30 não Setor de Documentação Médica do HUAP/UFF/MEC 
Secretário técnico-administrativo 

12 anos 

O5 F 42 Superior em 
Odontologia 

20 Mestrado em Saúde 
Pública  

Divisão de Diagnóstico Precoce e Apoio a Redes – 
INCA/MS 

Responsável Técnica na Área 

5 anos 

O6 F 60 Superior em 
Odontologia 

30 Especialização em Sistemas 
de Saúde/Gestão da 
Atenção Básica 

Superintendência de Atenção Básica/ SES RJ 
Responsável Técnica na Área  

5 anos 

O7 M 53 Superior em 
Odontologia 

30 Doutorado em 
Estomatologia 

Ambulatório de Diagnóstico Oral HUAP/UFF/MEC 
Responsável Técnico na Área 

8 anos 

O8 F 29 Superior em 
Serviço Social 

6 não Central  Municipal de Regulação  / SMS Niterói  
Membro da Comissão de oncologia 

4 anos 

O9 F 50 Superior em 
Odontologia 

29 Doutorado em Odontologia Disciplina de Diagnóstico Oral UFF/MEC 
Profª Adjunta 

8 meses 
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QUADRO 3: Relação de número de usuários e equipes de saúde bucal, por unidade de saúde da família   

 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NÚMERO DE 
USUÁRIOS 

NÚMERO DE 
EQUIPES DE 

 SAÚDE BUCAL 

CLÍNICA COMUNITÁRIA DA FAMÍLIA DE VARZEA DAS 
MOÇAS 

3.301 1 

CLÍNICA COMUNITÁRIA DA FAMÍLIA DO BADU 3.514 1 

USF CALIXTO GARCIA - PMF PREVENTÓRIO II 3.776 1 

USF CELIA SANCHEZ - PMF ILHA DA CONCEIÇÃO 6.996 1 

USF DO CARAMUJO - PMF LAGOINHA 7.761 2 

USF DR ANTONIO PECANHA - PMF TEIXEIRA DE 
FREITAS 

8.485 2 

USF JORGE LUIZ CAMACHO RODRIGUES - PMF MARUÍ 5.199 1 

USF JOSE ANTONIO ECHEVERRIA BIANCHI - PMF 
SOUZA  SOARES 

4.243 1 

USF JOSE MARTI II - PMF GROTA II 4.493 1 

USF JOSE SORREZ BLANCO - PMF JONATHAS BOTELHO 1.901 1 

USF MANOEL PINHEIRO LOZADA - PMF MARAVISTA 6.731 1 

USF SALVADOR ALLENDE - PMF ATALAIA 5.098 1 

USF TAYSSA ERMINDA ALVES - PMF VIÇOSO JARDIM 4.741 1 

USF WILMA SPIM - PMF VILA IPIRANGA 8.739 1 

USF WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA - PMF ITITIOCA 3.976 1 

Fonte: Núcleo de Gestão da Informação do Programa Médico de Família – NGI/PMF, 2016 
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5.2. ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI: A AGONIA 

DO DIAGNÓSTICO TARDIO 

 Doze dos dezesseis entrevistados tiveram pelo menos um paciente com 

câncer de boca, sendo a maioria desses casos diagnosticados tardiamente. Os 

profissionais relataram o impacto emocional causado pela convivência com o 

paciente com o câncer em fase avançada, referindo os sentimentos de impotência e 

tristeza, diante do quadro avançado.  

  

 Quando ele chegou pra gente já estava com uma lesão muito grande, 
perdeu a mandíbula e não resistiu... Eu me senti um pouco impotente 
porque a gente sabe que se for diagnosticado precocemente a gente tem a 
possibilidade de um tratamento ...Porque a gente sabe que existia algo pra 
fazer antes. (D2) 
 
(...) quando chegou aqui já era uma coisa extensa demais, pegando 
orofaringe, bem avançada, infelizmente foi a óbito. Senti impotência de 
(não) poder ajudar o paciente de uma maneira mais eficaz, a gente sabe 
que câncer é uma briga contra o tempo, quanto mais cedo mais 
probabilidade dele se curar. Eu acho que é um sentimento de impotência 
mesmo, de ter o diagnóstico e não poder fazer mais nada de efetivo. (D4) 

  
 

 Estudo realizado por Oliveira e Firmes (2012), para identificar os sentimentos 

dos enfermeiros que cuidam de pessoas com câncer, revelou que o trabalho com 

pacientes terminais leva o profissional a uma confrontação com a própria 

mortalidade, com suas limitações e sua impotência. Os autores relatam que os 

sentimentos gerados nesse confronto podem variar entre depressão, culpa, tristeza, 

ansiedade e medo pela própria identificação com o paciente.  

 Nesse sentido, uma questão que aflorou em diferentes momentos da 

investigação foi a insegurança e a fragilidade dos dentistas com relação à pessoa 

em tratamento do câncer avançado. Os participantes se perguntaram sobre o seu 

papel e se os trabalhadores estariam preparados para o adequado suporte aos 

aspectos emocionais e físicos desse paciente e de suas famílias. O trabalhador em 

saúde lida com o limite humano, com a sua impotência, lida com a morte, a doença 

e a dor. No entanto, a formação das principais profissões de saúde geralmente não 

contempla a preparação para perdas e lutos, “o profissional da saúde é formado 

para curar” (MAGALHÃES e MELO, 2015). 

  As entrevistas revelaram também insegurança e despreparo dos dentistas de 

família para o reconhecimento de lesões potencialmente malignas e malignas. Sabe-
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se que o despreparo dos dentistas para o reconhecimento das lesões pode acarretar 

atraso do diagnóstico do câncer de boca, comprometendo o tratamento e o 

prognóstico. (WARNAKULASURIYA et al, 2010). 

 D3 apresentou uma crítica à abordagem convencional praticada pelos 

dentistas, com foco na doença cárie, uma vez que as necessidades são bem mais 

amplas.  

O dentista só quer fazer palestrinha de cárie, só quer ensinar a escovar 

dente, falar simplesmente sobre escovar o dente é uma limitação muito 

grave. (D3) 

 

 Quando este entrevistado destaca que os dentistas estão focados em 

“palestras sobre cárie” e em “ensinar a escovar dentes”, por mais que tais ações 

sejam necessárias, fica evidente o quanto no cotidiano são reproduzidas as 

abordagens convencionais que ainda são o foco da formação em Odontologia. 

Assim, os dentistas trabalham prioritariamente numa lógica de transmissão de 

conhecimentos focados em uma só doença, na perspectiva bancária de Paulo 

Freire. Segundo o autor, nesse modelo de educação enquanto um ensina, o outro 

apenas ouve, sendo assumida uma posição autoritária do educador (FREIRE, 1974).   

          O atraso no diagnóstico de lesões de câncer de boca tem sido amplamente 

estudado, já que as lesões são visualmente acessíveis, o que facilitaria, em tese, o 

diagnóstico precoce. Estudos atribuem os diagnósticos tardios a fatores ligados aos 

pacientes e aos profissionais de saúde. Os fatores ligados aos profissionais têm sido 

relacionados a falhas nos exames de rotina, ao não reconhecimento dos pacientes 

que apresentam os principais fatores de risco e à não identificação de lesões 

potencialmente malignas, facilmente confundidas com doenças inflamatórias no 

início do processo (VAN DER WAAL et al, 2011; CUNHA et al 2013). 

           A literatura científica reforça que em todo o mundo, o câncer de boca 

continua sendo diagnosticado tardiamente, causando sofrimento, não só ao 

paciente, mas também aos seus familiares, decorrente de cirurgias complexas e 

sequelas graves, além da alta letalidade (VAN DER WAAL et al 2011; CUNHA et al 

2013).   

 Numa tentativa de justificar sua limitação técnica, os dentistas relataram a 

insuficiência da abordagem acadêmica durante a graduação no que diz respeito ao 

reconhecimento de lesões da cavidade bucal:  
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Acho que a nossa formação acadêmica é muito falha, temos muitas 

limitações. Uma seria diagnosticar uma lesão diferente na boca, a gente 

sabe que aquilo é estranho à cavidade (oral) mas não consegue nem 

levantar uma hipótese. (D4) 

Eu, não me sinto preparada. Não sei avaliar bem, com certeza, (quando) é 
uma lesão pré-cancerígena. (D2)  

(...) a gente precisa avançar muito nesse aspecto, ter um conhecimento 
científico mesmo.  A gente sai muito cru e apesar de eu ter, não sei quantos 
anos de formada, eu considero o meu conhecimento muito falho. (D5) 
 
 

          Esta percepção vem sendo reforçada há tempos por vários estudos científicos 

nacionais e internacionais. Pesquisa realizada na cidade de Lavras, Minas Gerais, 

em 2012, revelou que apenas 10% dos dentistas entrevistados que atuavam na 

atenção primária à saúde se sentiam confiantes para o diagnóstico de lesões 

potencialmente malignas (ALVARENGA et al, 2012).  

          Estudo semelhante realizado na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, em 

2013, revelou que 87% dos dentistas entrevistados não se sentiam capacitados para 

o diagnóstico, sendo que a insuficiência na abordagem do câncer de boca nos 

cursos de graduação foi apontada por 87% dos entrevistados (RIBEIRO, CHAVES e 

SOARES, 2014). Ambos os estudos concluíram que os dentistas não se sentem 

confiantes para o diagnóstico do câncer de boca e a doença deveria ser mais 

amplamente abordada nos cursos de graduação. Reiteram, por fim, a importância de 

se desenvolver treinamentos com os trabalhadores, com o objetivo de capacitá-los 

para a abordagem da doença.  

Outro estudo, realizado na Jordânia em 2012, concluiu que os dentistas e 

médicos do país possuem conhecimento insuficiente sobre o câncer de boca e que 

as informações sobre os aspectos clínicos e epidemiológicos do câncer de boca 

devem ser reforçados nos cursos de graduação de medicina e odontologia (ALAMI, 

SABBAG e HANDAM, 2012). 

          Pesquisa realizada na Espanha, em 2012, também revelou que a educação 

continuada dos dentistas com relação ao câncer de boca pode impactar 

positivamente nas atitudes, conhecimentos e comportamentos dos profissionais para 

o enfrentamento da doença (SEOANE et al, 2012). 

          Estudo na Malásia de 2014, com o objetivo de conhecer a percepção dos 

dentistas sobre o seu papel no diagnóstico precoce do câncer de boca, apontou, 
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como os estudos anteriores, a necessidade da educação continuada dos 

profissionais como estratégia para mantê-los adequadamente treinados para a 

identificação de lesões malignas e potencialmente malignas, incluindo a abordagem 

dos principais fatores de risco (SALEH et al, 2014). 

          O INCA, em atualização publicada em 2012, contendo diretrizes para a 

detecção precoce do câncer de boca, informa que se o câncer de boca for 

diagnosticado precocemente e tratado adequadamente, mais de 80% dos casos têm 

boas possibilidades de cura. De acordo com o Instituto, é cada vez mais necessária 

a participação do profissional de Odontologia no diagnóstico precoce da doença e 

ressalta que é preciso prepará-lo para que ele entenda a complexidade da anatomia 

da cavidade bucal e seja capaz de avaliar lesões potencialmente malignas e 

malignas (INCA, 2012). 

           Os dados reforçam a impressão dos entrevistados quanto à necessidade de 

uma abordagem mais criteriosa em relação ao câncer de boca nos cursos de 

graduação em Odontologia. Realmente é importante que aos estudantes sejam 

oportunizadas informações e vivências a respeito de prevenção e diagnóstico da 

doença. No entanto, apesar de se atribuir a responsabilidade pelo despreparo com 

relação à abordagem do câncer de boca a falhas durante a graduação, é importante 

ressaltar que a formação dos profissionais é iniciada durante os estudos nas 

instituições de nível superior, mas essa formação precisa avançar no mundo do 

trabalho, onde devem se instalar processos de educação permanente capazes de 

apoiar o trabalhador em sua prática cotidiana. Isso ficou evidente nas falas a seguir:   
           

(...) (a gente precisa de) educação permanente porque novas questões vão 
sendo levantadas e nos trazendo mais expertises sobre o assunto. ... a 
nossa inexperiência pode dificultar muito as coisas.  (D8) 
 
 “(...) a principal barreira é não falar sobre o assunto, não falar sobre o 
câncer de boca que muitas vezes é esquecido mesmo, só quando aparece: 
“ah é câncer de boca”, “sabe aquele negócio? era câncer de boca” ... aí 
quando você sabe, já passou, você já perdeu o paciente. (D3) 
 
“Falta talvez alguém para dar um estalo no profissional ou propor ao 

profissional que ele faça alguma coisa... os espaços existem, (...) talvez se 

tivesse um ativador nas unidades, ou entre os profissionais mesmo alguma 

conversa... que tivesse um programa específico... tipo o mês de prevenção 

do câncer de boca.” (D3) 
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 A insegurança e o despreparo para o diagnóstico das lesões, assim como o 

planejamento de ações coletivas, devem ser discutidos pelos profissionais tanto em 

reuniões locais quanto municipais. Na perspectiva da EPS, é preciso facilitar a 

formação dos trabalhadores considerando suas dificuldades e demandas perante as 

necessidades de saúde das pessoas sob sua responsabilidade e cuidado. (BRASIL, 

2007). 

Pensando sob o ponto de vista da prevenção do câncer de boca, no nível 

primário os profissionais de saúde teriam melhor condição de se dedicar à 

abordagem de fatores de risco e ao diagnóstico precoce de lesões, e os dentistas de 

família reiteram a percepção de que é fundamental investir no trabalho na ESF a 

partir dos fatores de risco.  

 Para prevenir o câncer de boca a gente tem que combater os fatores de 
risco e informar o usuário. ... a dificuldade que o profissional vai encontrar é 
a falta de informação talvez porque principalmente na atenção básica você 
tem a possibilidade fazer a sala de espera, você tem várias formas de atuar. 
Uma visita domiciliar, uma busca ativa de um paciente com tuberculose ou 
outra patologia qualquer. Enfim, você tem todas as possibilidades de 
conversar. A oportunidade existe, existem os espaços. (D3) 

 

 No Brasil são reconhecidos como principais fatores de risco para o câncer de 

boca e de orofaringe, o tabagismo, álcool e HPV (Papiloma vírus humano) e a 

prevenção da doença envolve a abordagem de estilos de vida com os pacientes, em 

especial através da discussão sobre a cessação do uso do tabaco e álcool e da 

necessidade do sexo protegido para prevenção da infecção por HPV. Cabe lembrar 

que, no contexto da atenção ao câncer de boca, é da competência dos dentistas que 

atuam na atenção básica à saúde, o desenvolvimento de intervenções com foco na 

promoção da saúde, incluindo ações individuais e coletivas educativas, de 

prevenção e detecção precoce da doença (BRASIL, 2006).  

 As intervenções de educação em saúde devem considerar os conhecimentos 

prévios dos pacientes com relação ao tema de saúde e estimulá-los ao autocuidado 

e à adoção de comportamentos saudáveis. Assim, as ações de educação em saúde 

devem ser planejadas de forma a fugir do modelo vertical de transmissão de 

conhecimentos e foco na doença.  (MACHADO, 2007) 

          No que diz respeito ao desenvolvimento de ações voltadas para a atenção ao 

câncer de boca considerando o processo de trabalho na Estratégia de Saúde da 

Família, D1 faz uma comparação entre o modelo convencional de assistência à 
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saúde e o proposto pela ESF, que possibilita a vigilância em saúde no território, 

inclusive por meio da busca ativa de pessoas acometidas. D8 também aponta para 

uma possibilidade da abordagem da doença fora do ambiente da unidade de saúde, 

em locais como bares, onde, a seu ver, se encontram usuários ligados aos fatores 

de risco da doença.  

(o trabalho na ESF) facilita muito porque a gente é responsável por aquela 
família. Então, na realidade o que acontece é que em outras unidades como 
era antigamente, não (necessariamente) a pessoa voltava para o mesmo 
dentista... (na ESF), se o paciente não está aqui, a gente vai atrás, por que 
que faltou?  Se ele não volta, eu tenho a possibilidade de buscá-lo.(D1) 
Na saúde da família a gente tem uma proposta de atenção diferenciada, de 
acolhimento, de busca ativa, de visita domiciliar... Enfim, você tem muitas 
possibilidades ...( D1) 
Eu acredito que nós precisamos nos empenhar mais, eu preciso me 
empenhar mais. (...) tenho vários bares aqui no bairro que eu ainda não 
visitei, bares em que estão pessoas fumantes e alcoólatras, homens 
fumantes e alcoólatras que são a característica dos mais atingidos, 
acometidos pela doença. ... eu preciso realmente focar mais nisso...e é 
muito importante a sua vinda aqui porque me desperta essas questões 
porque me chama mais a atenção para esses casos, para eu não ficar aqui 
dentro aguardando os casos chegarem, eu ir buscar esses casos onde eles 
estão. (D8) 

 

            A reflexão sobre as possibilidades da atenção ao câncer de boca na ESF 

trouxe à tona o reconhecimento da potencialidade do cuidado integrado, pelo 

envolvimento de outros profissionais, além das equipes de saúde bucal. D1 destaca 

a potencialidade do trabalho do agente comunitário de saúde, pela maior 

possibilidade de estreitamento de vínculos com os indivíduos e famílias da 

comunidade.  

acho importantíssimo o trabalho do agente comunitário, essa estratégia dele 
ser da comunidade, ser uma pessoa mais acessível, porque muitas pessoas 
falam no doutor... eu acho que o agente comunitário fica lá pertinho e o 
trabalho dele é essencial... Então, (a entrada do ACS na equipe) facilitou 
muito, essa coisa do criar vínculo. (D1) 

 

           De fato, esses trabalhadores desempenham um papel fundamental na ESF, 

visitando os moradores das comunidades, orientando-os sobre os serviços de saúde 

e levando informações às equipes sobre os principais problemas identificados no 

território. Assim, uma parte importante de seu trabalho pode ser relacionada a uma 

primeira percepção de doenças e alterações, inclusive as bucais. É um profissional 

que, por atuar muito próximo à comunidade, com fortes vínculos com os usuários, 

tem o potencial para colaborar com ações para a prevenção e a promoção da saúde 
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bucal com a comunidade onde atuam (MARZARI, JUNGES e SELLI, 2011; 

HOLANDA, BARBOSA e BRITO, 2009). 

   Os dentistas ressaltam também a importância do envolvimento dos demais 

profissionais da equipe de saúde da família visando o cuidado integrado na 

abordagem do câncer de boca. Nesse sentido, estudos revelam que é importante a 

participação dos profissionais que atuam na atenção primária à saúde, além do 

dentista, como médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem e de saúde 

bucal e agentes comunitários de saúde, para a abordagem do câncer de boca. Os 

autores reforçam que todos esses profissionais devem participar de atividades de 

formação para que sejam devidamente preparados para o enfrentamento da doença 

(BAYKUL et al, 2010; TORRES-PEREIRA, 2011). 

 

é importante estimular: médicos, enfermeiros, agente comunitário de saúde, 

sentar com o agente comunitário, passar informações... , fazer multiplicar o 

conhecimento. Isso é a principal potência da saúde da família e é uma 

estratégia que pode realmente trazer uma mudança para tratar esses 

assuntos com mais frequência. (D3) 

 

  Esse cuidado integrado envolvendo todos os profissionais da ESF, pode 

potencializar a capacidade de prevenir ou diagnosticar lesões precocemente. Ele 

pode se dar, por exemplo, mediante a identificação de exposição a fatores de risco e 

encaminhamento para ações coletivas, pelo exame cuidadoso da cavidade bucal em 

consultas médicas e de enfermagem, pela escuta qualificada de queixas sugestivas, 

como dificuldade para engolir e mastigar, pela criação de sistemática de 

interconsulta com o dentista visando avaliar tais queixas ou lesões observadas, pela 

inclusão de informações em ações de educação em saúde com grupos específicos, 

como o de tabagismo, pela inclusão de informações específicas nas visitas 

domiciliares e pela busca ativa de pacientes com lesões suspeitas ou confirmadas, 

dentre outras.  

         No entanto os dentistas apontam que são poucas as ações que vêm sendo 

desenvolvidas para o enfrentamento da doença no município de Niterói e que isso 

poderia ser melhorado, por exemplo, com a participação dos dentistas nos grupos 

de tabagismo e na realização de campanhas educativas associadas aos exames 

dos usuários: 
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“..., a gente está fazendo pouco e precisamos melhorar... A participação nos 
grupos de tabagismo e vacina de idosos, (por exemplo).... (Podemos) 
aproveitar esses momentos ... isso está faltando ainda..” (O2). 
 

           Cabe destacar que a fala de O2 parece indicar que momentos em que são 

realizadas ações ou campanhas educativas seriam ideais para a realização de 

exames da cavidade bucal na busca de lesões.  No entanto, o processo da pesquisa 

revelou que essa prática, conhecida como rastreamento de pessoas saudáveis, não 

vem sendo recomendada pelo Ministério da Saúde, o que pode ser percebido pela 

fala do representante do INCA nesse estudo: 

No momento não há evidências científicas que comprovem que o 
rastreamento do câncer de boca possa impactar tanto na incidência quanto 
na mortalidade. Então, se não há evidências científicas robustas que 
sustentem uma ação, o INCA enquanto representante do Ministério da 
Saúde não pode apoiar essa iniciativa. O que o INCA apoia são ações 
informativas sobre sinais e sintomas da doença e o autocuidado dos 
pacientes” (O5) 

           A fala de O5 sobre o rastreamento é ratificada por Brocklehurst et al (2010) e 

Torres-Pereira (2012). Segundo os pesquisadores, não há evidências de que 

programas de rastreamento de base populacional possam reduzir a taxa de 

mortalidade da doença.  

          Dentre os fatores que os dentistas identificam que dificultam a devida 

produção do cuidado, se encontram: uma percepção de omissão da gestão, 

sobretudo no que se relaciona a ausência do assunto nas pautas de reuniões da 

saúde bucal; a falta de material informativo para o apoio às ações de educação em 

saúde; a exigência de produção que sobrecarrega as agendas com atendimentos 

clínicos que dificultam o trabalho educativo com base nos fatores de risco; a falta de 

incentivo para o trabalho integrado e o planejamento de ações com os demais 

profissionais da ESF; e até mesmo a falta de políticas governamentais específicas 

para o enfrentamento da doença: 

“não temos uma ação específica para o câncer de boca. O que eu fiz foi 

incorporar o câncer de boca na ação de prevenção de próstata no 

novembro azul, mas eu acredito que é muito pouco, a evolução desse 

câncer é muito rápida e tocar nesse assunto uma vez por ano é pouco. 

Então assim, a gente precisa de apoio, a gestão precisa tocar nesse 

assunto mais com a gente...” (D8) 

 
“ações, campanhas..., não tem nada sobre o câncer de boca.” (D1) 
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            A falta de material educativo específico sobre o câncer de boca foi citada 

como uma dificuldade para a realização das ações de enfrentamento ao câncer de 

boca: 

 

As dificuldades começam até pela falta de material, ...l, quando você quer 
falar sobre câncer bucal você tem que correr atrás de material. Parece que 
a doença não existe... (D4) 
 

A dificuldade é o apoio mesmo, não ter um material didático... se a gente 

precisar provavelmente a produção toda vai (ter que) ser feita por nós. Eu 

sozinha ou um grupo de dentistas, mas vai ser feito por nós, alguns topam, 

outros não. (D1) 

 

o dentista precisa ter acesso a materiais, cartazes, panfletos, coisas desse 

tipo para ele poder divulgar essa questão da prevenção do câncer de boca. 

Eu acredito que também é de responsabilidade do dentista em produzir 

esses materiais mas a gestão pode apoiá-lo de várias formas e através da 

EPS. (D8) 

           

 O INCA disponibiliza gratuitamente em seu site material educativo (folders) 

para atividades relacionadas ao câncer com orientações para a população sobre 

câncer de boca, vigilância e análise da situação estimativas do câncer de boca, 

alimentação e câncer, tabagismo e exposição ambiental e ocupacional e câncer.  A 

sensação de abandono referida pelos dentistas no que diz respeito à falta de 

material de apoio no município, poderia ser sanada com a socialização do material 

disponibilizado pelo INCA. A dificuldade na execução das ações parece estar mais 

ligada à desmobilização e falta de planejamento, tanto de trabalhadores quanto da 

gestão local.  

Por outro lado, a exigência de intensificação da agenda de atendimentos 

clínicos dos dentistas de família pode comprometer a realização de ações para a 

prevenção do câncer de boca, até porque, dependendo do tamanho da população 

adscrita, os horários de campo fora da unidade ou as atividades em grupo podem 

ser comprometidos. 

 
“Aumentou muito o quantitativo dos pacientes para atender, você tem que 
produzir, produzir, você perdeu um pouco do contato com o paciente, você 
perdeu aquele acompanhamento familiar, a gente não tem mais isso tão 
próximo, talvez pela extensão do número de pacientes, com a necessidade 
de a gente ficar mais tempo na cadeira” (D4). 
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Uma agenda apertada de atendimentos clínicos pode ser explicada pelo alto 

contingente populacional imposto a algumas equipes de saúde bucal. A inserção das 

equipes de saúde bucal no Programa Médico de Família não apresenta um padrão 

coerente com o modelo proposto pela ESF de no máximo 4.000 pessoas por equipe 

de saúde bucal.   

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 
pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de 
equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por 
equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo 
que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de 
pessoas por equipe. (PNAB, 2006). 

 Cabe considerar, conforme apresentado no quadro 01, que dentro do próprio 

município, há diferenças expressivas quanto à população adstrita às equipes de 

saúde bucal. Enquanto uma equipe de saúde bucal atua em um território com menos 

de 2.000 pessoas cadastradas, há equipes inseridas em territórios com mais de 

8.000 pessoas cadastradas.  

           Na opinião dos entrevistados, o fato de o câncer de boca não ser pautado por 

trabalhadores da assistência e da gestão nas discussões municipais e também pela 

ausência de ações federais, pode comprometer o enfrentamento da doença, o que 

pode ser percebido nas falas a seguir:  

... o assunto não é discutido, parece que o câncer de boca não existe... (D1) 
(...) a gente sempre precisa ser lembrado As questões não podem cair no 
esquecimento, a gente tem uma tendência a focar, naquilo que nós temos 
mais facilidade, se o câncer não for uma coisa que está na nossa rotina, 
que está na nossa pauta, nós acabamos deixando um pouquinho de lado. 
(D8) 
 
O câncer de boca não é uma coisa que a gestão entenda como 
importante... porque não é uma ação vertical do Ministério como hipertensos 
e diabéticos, gestantes, enfim, ... a linha do cuidado do câncer de boca não 
está muito na agenda, talvez por isso que seja negligenciado, não seja tão 
valorizado. (D6) 
 
 Primeiro eu acho que Niterói tem que ter a noção da representação do 
câncer bucal, eles tem que começar a dar importância para isso (D4) 
 
O Ministério poderia fazer alguma coisa através de campanhas...mas na 
verdade, quem está lá em cima, está querendo que se volte para a questão 
do câncer de boca? ...a Saúde Bucal existe dentro do Ministério e ela tá 
voltada para esse tipo de ação? Não sei, eu desconheço. (D7) 

 
           As falas convergem com os estudos de Chatuverdi et al (2013) e Torres-

Pereira et al (2012). Para Chatuverdi, o governo tem um importante papel no 

controle do câncer de boca pela elaboração de políticas em torno de todas as áreas 

de prevenção, especialmente com medidas para o controle do uso do álcool e do 
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tabaco. De acordo com Torres-Pereira et al (2012) medidas profissionais individuais 

são louváveis mas não atingem a grande massa da população sob risco de 

desenvolver o câncer de boca. 

           Os entrevistados deixaram clara uma crítica à gestão municipal e federal, pelo 

não reconhecimento do câncer de boca como um problema. No entanto, vale 

lembrar que algumas Políticas, como a PNSB e PNAO e legislações específicas, 

foram produzidas pelo Ministério da Saúde com relação ao enfrentamento do câncer 

de boca.  

 Para a atenção ao câncer de boca há a recomendação de que sejam 

realizados exames rotineiros para o diagnóstico precoce e o acompanhamento dos 

casos suspeitos e confirmados, de forma a garantir a integralidade da assistência ao 

paciente oncológico (POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, 2004).  

Também foi publicada em 2015, a Lei 13230, que institui a Semana Nacional 

de Prevenção do Câncer Bucal. A ideia é que sempre na primeira semana de 

novembro os municípios passem a organizar ações educativas relacionadas à 

doença, promovendo debates ou outros eventos sobre as políticas públicas de 

atenção aos portadores de câncer de boca (BRASIL, 2015). 

Por fim, os próprios dentistas de família reconhecem que fazem menos do 

que poderiam/deveriam fazer com relação ao enfrentamento do câncer de boca no 

município. O que os dados revelam é um grupo de profissionais que não se veem 

como protagonistas em seu processo de trabalho, não se percebendo como sujeitos 

coparticipantes das ações para o ato de cuidar, e se vendo fora da rede de 

assistência ao câncer de boca. Apesar de reconhecerem sua fragilidade técnica e o 

desconhecimento da rede de atenção, parecem considerar que as ações devem 

partir dos gestores locais ou federais. Os dentistas se mantêm, assim, em uma 

espécie de sono desconfortável, uma vez que a qualquer momento podem se 

deparar com um diagnóstico tardio em sua área de responsabilidade. Quando 

provocados para despertar, reagem apontando como os profissionais da ESF 

poderiam intervir no quadro da doença no município. 

 ...nós precisamos ser estimulados o tempo inteiro, a gente precisa estar 
aberto ao aprendizado, não esconder as nossas falhas e dessa forma, 
crescer como profissional (D8) 

 
(podemos intervir) na prevenção e no diagnóstico precoce, na construção 
de protocolos, na pressão de que isso precisa ser feito... a gente precisa 
pressionar. (D2)  
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5.3.  A ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI: UMA 
REDE DESCONHECIDA 

 
                   

         A portaria 4.279, de 30 de dezembro de 2010, do Ministério da Saúde, indica 

as diretrizes para a consolidação das Redes de Atenção à Saúde em todo o território 

nacional. De acordo com esta portaria, a rede de atenção à saúde é definida por 

organizações que agregam serviços de saúde e ações de diferentes densidades 

tecnológicas e que requerem o apoio de gestão, apoio logístico e técnico, de forma 

que a integralidade do cuidado seja garantida. As Redes devem primar pela 

horizontalidade das relações entre a Atenção Primária à Saúde e os demais pontos 

de atenção à saúde, em seus diversos níveis de complexidade, em uma lógica de 

relação em que as premissas são o cuidado integral e a atenção contínua, 

garantidos por ações multiprofissionais permeadas por constante troca de saberes e 

responsabilização sanitária pela população. (BRASIL, 2010). Ainda de acordo com a 

portaria, para que se estabeleça verdadeiramente a rede de atenção, é preciso que 

o espaço de trabalho seja entendido como um ambiente para se produzir a saúde, 

envolvendo habilidades profissionais individuais e coletivas. O reconhecimento das 

necessidades de saúde da população é fundamental para que ocorram as relações 

horizontais dentro da rede, de forma a garantir a integralidade do cuidado.  

          Nesse estudo, para compreender a organização da rede de atenção ao câncer 

de boca no município de Niterói, foi solicitado aos entrevistados que eles a 

caracterizassem. Observou-se que, sob a perspectiva dos dentistas de família, essa 

rede inexiste ou é deficitária com relação às necessidades das pessoas com lesões 

ligadas ao câncer de boca.  

“(...) não vejo que a rede esteja estruturada de uma maneira que a gente 
conseguiria ter um cuidado longitudinal, que a gente tenha a certeza que um 
paciente com um diagnóstico precoce vá ser tratado.” (D2) 

 
“Existe? Defino como inexistente. Não existe uma política de atenção ao 
câncer.” (D3) 

 
“A rede é deficitária a meu modo de ver. Há pouco tempo nós precisamos 
enviar uma paciente e as supervisoras ficaram sem saber para quem 
indicar.” (D7) 
 
“... uma rede ainda sem formação, não tem uma coisa regularizada, 
sistematizada.” (D5) 
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          Dentre as diretrizes propostas para a formação de redes de atenção à saúde 

(Portaria 4.279) está a prática do conceito de suficiência, que significa o conjunto de 

ações e serviços disponíveis em quantidade e qualidade para atender às 

necessidades de saúde da população que inclui cuidados primários, secundários e 

terciários, reabilitação, preventivos e paliativos, realizados com qualidade. (BRASIL, 

2010). 

 

           Os dentistas de família demonstraram desconhecer o fluxo de 

encaminhamento de pessoas com lesões suspeitas de malignidade. Questionados 

sobre como procederiam no caso do aparecimento de novos casos que julgassem 

necessitar de encaminhamento para biópsia, os dentistas relataram insegurança e 

incerteza pela inexistência de um fluxo formalmente institucionalizado para o 

encaminhamento dos usuários.  

A certeza que eu tenho mesmo é que eu seria tomada por sentimentos 
como angústia, insegurança, incerteza. É muito ruim estar diante de um 
paciente com uma lesão grave e ter quase a certeza de que ele terá um 
caminho difícil a percorrer.. (D1) 
 (...) ia me sentir muito insegura com relação ao fluxo desse paciente para o 
diagnóstico e tratamento. Com certeza eu procuraria os colegas para pedir 
alguma orientação de como proceder, talvez tentasse também o contato 
com o professor XXX ...... (D1) 

 

          Os dentistas relataram desconhecer um fluxo institucional de encaminhamento 

e revelaram que na maioria das vezes, procuravam apoio entre os colegas dentistas 

de outras unidades ou solicitavam colaboração informal de um determinado 

professor da faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, que 

está situada no município de Niterói.  

 Os dentistas também se queixaram pelo fato de, ao contrário do 

recomendado, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de 

Niterói não dispor de um profissional para o diagnóstico de lesões na cavidade 

bucal, alegando que, caso esse serviço existisse, bastaria referenciar os pacientes.  

 Para compreender o caminho da ESF até serviços ou pessoas no município 

que pudessem realizar a biópsia de lesões suspeitas de malignidade na cavidade 

bucal (já que o CEO Niterói não realiza, dentre as atividades estabelecidas, o 

diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção precoce do câncer de 

boca), buscou-se informações junto à Central Municipal de Regulação de Vagas 

(O1).  
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          A pessoa entrevistada na CREG informou que o Hospital Universitário Antônio 

Pedro, da Universidade Federal Fluminense, disponibiliza todos os meses um 

determinado número de vagas para a especialidade de Patologia Bucal, na qual são 

acolhidos os pacientes para a realização de biópsias e posteriores exames 

histopatológicos. O1 informou que tais vagas são distribuídas de forma equitativa 

para as Policlínicas Regionais, que dão suporte às unidades de saúde da família do 

município. O1 ressaltou que os casos identificados pelos dentistas da ESF devem 

ser encaminhados às Policlínicas Regionais por meio do preenchimento das 

referências. Assim, de acordo com a disponibilidade de vaga, o paciente é agendado 

e a referência volta para a unidade de saúde para que o usuário seja avisado da 

consulta. Segundo O1 não há demanda reprimida para esta especialidade.   

 

Em toda a rede municipal de Niterói, o dentista detecta o problema e esse caso é 
referenciado, essa referência é agendada através do nosso sistema Klinicos, que é o 
sistema de regulação do município Niterói e só Hospital Antônio Pedro nos dá o que 
chama de patologia bucal ou estomatologia.  E é assim que a gente faz o 
agendamento. (O1) 
 
O município dispõe de 6 Policlínicas Regionais que dão suporte às unidades de 
saúde da família. A Central de Regulação recebe as vagas do Hospital Universitário 
Antônio Pedro (HUAP) mensalmente e divide as vagas. Se eu receber 12 vagas, 
cada uma receberá 2 vagas. Se o número for indivisível, a Central de Regulação fica 
com as vagas e disponibiliza de acordo com a necessidade dos profissionais. Com 
relação ao Diagnóstico Oral, Patologia Bucal, não há demanda reprimida. Os casos 
são agendados e retornam para a unidade de saúde da família de origem. (O1) 

          

 Apesar de ter incluído no fluxo as policlínicas, por entender que não há 

demanda reprimida para o ambulatório de Diagnóstico Oral do HUAP, O1 admite 

que os dentistas podem encaminhar os casos mediante referência diretamente para 

a CREG. No entanto, ressalta que mesmo ocorrendo o fluxo direto, o agendamento 

das consultas respeita as datas disponibilizadas pelo setor administrativo do HUAP. 

 O1 informou ainda, ao contrário do que a pesquisa acabou revelando, que no 

caso dos pacientes com confirmação da doença, o próprio Hospital Universitário 

Antônio Pedro assume a responsabilidade pelo encaminhamento para o tratamento 

do câncer de boca (o que o processo da pesquisa mostrou não corresponder à 

verdade).   

Após o paciente ser atendido no Antônio Pedro, o Antônio Pedro abraça esse 
paciente e dá continuidade se ele precisar de algum tratamento do câncer de boca 
em outro local. Esse paciente não volta mais para a Central de Regulação. (G1)  

 
         Por fim, O1 afirmou que na Central Municipal de Regulação de Niterói há uma 

Comissão de Oncologia composta por profissionais que se dedicam à regulação 
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para tratamento do câncer, ressaltando porém que tal comissão não trabalha com o 

câncer de boca (a pesquisa revelou que essa informação também se mostrou 

equivocada). Relatou também que o sistema utilizado para a regulação dos casos de 

câncer é o Sistema Estadual de Regulação (SER). 

 Apesar do relato parecer demonstrar alguma organização, tal fluxo de 

encaminhamento se mostrou desconhecido pelos dentistas de família. Nenhum dos 

dentistas por exemplo, sequer cogitava solicitar vaga à policlínica de referência Os 

profissionais relataram possuir muitas dúvidas, o que levava alguns a lançar mão de 

uma rede informal, não institucionalizada.  A figura 01 ilustra a total desorganização 

quanto ao encaminhamento dos usuários:  

 Nesse contexto, a referência de vários dentistas ao nome de um professor da 

Faculdade de Odontologia da UFF, como sendo um ponto seguro de acolhimento 

dos pacientes, fez a pesquisadora agendar uma entrevista com tal disciplina, 

representada por O9. Na entrevista descobriu-se que e o citado professor havia 

acabado de se aposentar, o que explicava o fato de que, mais recentemente, os 

dentistas não estarem conseguindo contato com o serviço.  

 O9 se interessou em se integrar à rede e se mostrou disposta a resgatar a 

articulação com os dentistas de família construída pelo professor aposentado. 

Disponibilizou os horários de atendimento na clínica da FOUFF, e sua capacidade 

de realizar biópsias e exames histopatológicos.  

Antes do contato (para a) sua pesquisa, eu achava a rede de Niterói 
muito distante, primeiro por eu estar recente na disciplina na 
faculdade e (também) por não conhecer a rede mesmo.(O9).  

 A figura 01 ilustra um pouco da confusão com relação ao encaminhamento 

dos pacientes para diagnóstico diante de um caso suspeito. 

 

Figura 1: Destino de Encaminhamento por dentistas de família de usuários com 

lesão suspeita de câncer de boca. 
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      Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa  

 

  Percebe-se que alguns encaminhariam os pacientes diretamente para o 

Hospital Universitário Antônio Pedro. Outros entrariam em contato com gestores do 

PMF ou com a Coordenação de Saúde Bucal solicitando que os mesmos 

intercedessem para viabilizar a biopsia/exame. Muitos encaminhariam para a 

Faculdade de Odontologia, sem ainda saber da aposentadoria do professor que 

vinha acolhendo os pacientes. Alguns assumiram que não saberiam o que fazer e 

ainda D2 e D10 relataram que encaminhariam o paciente diretamente para o INCA.  

 Nesse caso fica claro o tamanho do desconhecimento, pois este instituto só 

recebe pacientes para tratamento após a confirmação do diagnóstico e mediante a 

regulação da vaga. Assim, caso encaminhado, o usuário teria que se deslocar entre 
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municípios e não seria acolhido (o INCA está situado no município do Rio de 

Janeiro, a uma distância de cerca de 20 km do centro de Niterói).  

 
O encaminhamento é para o INCA, né? Aqui eu não saberia se eu teria que 
encaminhar, mas eu não sei nem como faz aqui... se eu que pego e entrego 
a referência para ele ir, não sei nada...sinceramente, não sei mesmo... (D2) 
 
... tentaria abrir diversas frentes... mandaria uma referência formal para o 
Antônio Pedro, que a princípio é um caminho institucionalizado, mas 
também faria um outro caminho, mandaria para a faculdade de odontologia 
para o professor xxxx, entraria em contato direto com ele, ligar para as 
pessoas que podem ajudar, nesses casos é sempre importante, né? (D12) 
 
 ... meu procedimento seria encaminhar para o Antônio Pedro. (D5) 
 
 Não considero que a rede esteja estruturada nesse momento. A minha 
prática é de fazer o encaminhamento, mais utilizando a rede amiga do que 
propriamente a rede institucional, (de forma a que) a gente tenha a certeza 
(de) que um paciente com um diagnóstico precoce vá ser tratado.  (D1) 
 
... a gente manda uma referência e ele vai primeiro para o Antônio Pedro, 
dali se ele tiver que ser encaminhado para algum lugar eu desconheço 
como é que faz isso. E a gente também não tem consciência a não ser que 
a gente vá atrás do paciente e procure saber, fique fazendo aquela gerência 
com todo o cuidado, mas fora isso... a gente não tem uma normatização... 
“olha, o paciente assim você manda pra tal lugar”, a gente não tem. (D15) 
 
 

          Diante do desencontro de informações, procurou-se entrevistar o setor 

administrativo do HUAP (O4), responsável por disponibilizar as tais vagas para a 

CREG (O1). Segundo O4, o HUAP disponibiliza mensalmente para os municípios 

que compõem a região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro: Niterói, São 

Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá e Tanguá, vagas para o seu ambulatório de 

Diagnóstico Oral. O4 informou também que o HUAP libera mensalmente duas 

planilhas para a Central Municipal de Regulação de Niterói.  Uma das planilhas é 

para que sejam agendadas consultas na primeira quinzena do mês para moradores 

dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá e Tanguá e a outra 

planilha é para o agendamento dos usuários de Niterói na segunda quinzena de 

cada mês. De acordo com O4, muitos pacientes também são atendidos pelo 

ambulatório de Diagnóstico Oral por demanda espontânea, sem agendamento 

prévio pela Central Municipal de Regulação e não há demanda reprimida para essa 

especialidade. Segundo O4, o atendimento por demanda espontânea é realizado 

pelo fato de os profissionais que atuam no ambulatório do Diagnóstico Oral 

reconhecerem a necessidade do acolhimento dos pacientes com lesões orais, em 

especial os que apresentam suspeita de malignidade.  
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           Quando questionado sobre o agendamento para tratamento dos casos 

confirmados de câncer de boca, O2 apresentou uma informação não consonante 

com O1:  

Após receber a confirmação do diagnóstico de câncer de boca, o paciente 
volta para sua unidade de origem para ser regulado para o tratamento, com 
o diagnóstico e a lâmina. O HUAP não consegue encaminhar pois nós não 
temos senha para entrar no sistema e regular...” (O2) 

      
          

          Assim, ao passo que a CREG informava que o HUAP regulava o paciente 

para o tratamento, este afirmava não fazê-lo por não ser de sua competência. Diante 

das informações conflitantes entre as centrais CREG e HUAP quanto à regulação e 

também para conhecer melhor a dinâmica do tal ambulatório de Diagnóstico Oral do 

HUAP, a pesquisadora buscou entrevistar um profissional que atua no ambulatório, 

que será identificado por O7. 

         Questionado sobre o fluxo dos pacientes para avaliação de lesões suspeitas 

de malignidade, O7 confirmou que o atendimento no ambulatório de Diagnóstico 

Oral ocorre mediante o agendamento via Central Municipal de Regulação de Niterói 

ou por demanda espontânea. Segundo O7, no HUAP funcionam os cursos de 

mestrado e doutorado em Patologia Bucal e o atendimento no ambulatório ocorre de 

segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, em todos os meses do ano, não havendo 

interrupção no período de férias da universidade. Diante da gravidade do câncer de 

boca, O7 informou que em casos de lesão suspeita, a biópsia é realizada 

imediatamente visando diminuir o tempo de confirmação e encaminhamento para 

tratamento.  

          De acordo com O7, o ambulatório de Diagnóstico Oral tem atendido a muitos 

casos de câncer de boca e a maioria dos casos chega em fase avançada. O7 

revelou que é comum que as lesões tenham sido diagnosticadas e tratadas 

equivocadamente como lesões inflamatórias ou infecciosas, o que colabora para a 

evolução da doença. Quando questionado sobre como a universidade poderia 

contribuir para o enfrentamento da doença no município de Niterói, O7 respondeu: 

 
 “Primeiro mostrando para a gestão de Niterói como é o serviço, como é o 

atendimento e que infelizmente a maioria dos casos chegam em fase 
avançada. Para os dentistas, podemos oferecer capacitações, dando 
oportunidade de treinamento prático, porque a gente tem um serviço que 

pode oferecer um estágio e a gente pode abrir portas para isso” (O7) 
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           E O7 complementa com relação a um possível estágio prático: 

“O dentista durante o estágio prático poderá adquirir conhecimentos para o 
diagnóstico de lesões e desenvolver habilidades para a realização de 
biópsias. Isso é importante porque ele pode atender o usuário em sua 
própria unidade de trabalho e ser um multiplicador dos conhecimentos para 
outros colegas. Se optar por realizar a biópsia, podemos oferecer o 
laboratório do HUAP para o recebimento da lâmina e análise do material 
(O7).   

 

         

 Na sequência, percebendo a importância de compreender o papel do INCA na 

organização da rede municipal de atenção, a pesquisadora entrevistou O5, que 

ressaltou a preocupação do Ministério da Saúde com o câncer de boca, uma vez 

que, embora não seja um tipo de câncer com altíssimas taxas de mortalidade como 

outros tipos, causa mutilações e sequelas importantes. 

          O5 relatou que o INCA possui uma ‘Divisão de Diagnóstico Precoce e Apoio a 

Redes’, que trabalha com foco no monitoramento de dados e evidências científicas 

para o diagnóstico precoce de vários tipos de câncer, dentre eles o câncer de boca, 

oferecendo apoio aos estados e municípios para o enfrentamento da doença. De 

acordo com O5, o Ministério da Saúde reconhece a relevância do problema, a partir 

das altas estimativas de novos casos no Brasil e pelo fato de a maioria dos casos 

continuarem sendo diagnosticados tardiamente. Diante do quadro preocupante 

sobre a doença no Brasil e do reconhecimento da necessidade de discutir protocolos 

assistenciais e a linha do cuidado para o câncer de boca, informou que foi criado um 

grupo de trabalho (GT) em 2015. Esse GT é composto por patologistas, 

estomatologistas, sanitaristas, professores universitários, profissionais do INCA e por 

profissionais da assistência. O5 relatou: 

 

“O GT foi formado após um evento que o INCA organizou e para o qual 
foram chamados todos os coordenadores estaduais de saúde bucal e 
coordenadores de tabagismo. Dali a gente percebeu inúmeros problemas 
no país inteiro, e formou-se o GT. Várias questões estão sendo estudadas 
como por exemplo protocolos assistenciais e a linha do cuidado para o 
câncer de boca. Uma das iniciativas já acordadas foi a inclusão da 
laserterapia no rol de procedimentos nos hospitais que fazem tratamento no 
SUS, eu acredito que em pouco tempo teremos a aprovação” (O5) 

A inclusão da laserterapia no rol de procedimentos do SUS para os pacientes 

submetidos à radioterapia para tratamento do câncer de boca, representa um 

importante avanço na rede de alta complexidade de atenção à doença no setor 

público. Segundo Kelner e Castro (2007), 100 % dos pacientes submetidos à 
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radioterapia na região de cabeça e pescoço desenvolvem mucosites, que são 

dolorosas lesões orais que podem ser tratadas pela aplicação do laser de baixa 

potência.  

 Dando continuidade, com o objetivo de compreender o papel do Estado no 

apoio ao enfrentamento do câncer de boca, a pesquisadora entrevistou O6, que atua 

na Área técnica de Saúde Bucal da Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com 

O6, a Superintendência de Atenção Básica da SES/RJ, assim como o Ministério da 

Saúde, reconhece a magnitude do problema do câncer de boca no Brasil. O6 

informou que em 2013, foi elaborado o Plano Estadual de Atenção Oncológica pelo 

INCA e que este teve por objetivo redefinir a rede de atenção oncológica para alguns 

tipos de câncer considerados prioritários, dentre eles o câncer de boca. Esse plano 

de atenção oncológica estabeleceu metas para serem revisadas em 3 anos. Logo, 

em 2016, todos os estados do Brasil estão revisando os seus planos por 

determinação do Ministério da Saúde. A conclusão dessa revisão deverá ser 

apresentada em janeiro de 2017, e O6 ressalta que implicará na renovação do 

credenciamento dos hospitais federais para o tratamento do câncer.  

 O6 relatou que uma das ações que serão propostas pela SES/RJ será a 

capacitação dos dentistas da atenção básica, por meio de cursos teórico-práticos 

sobre diagnóstico e biópsias dos tecidos moles e sobre o acompanhamento do 

tratamento do paciente com câncer de boca. Segundo O6, uma outra proposta que 

será apresentada na revisão do Plano Estadual de Atenção Oncológica será a 

inclusão do dentista nas equipes de cuidados paliativos ao paciente em tratamento 

do câncer de boca.  

O6 tratou, também, da importância dos Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO) para a rede de atenção ao câncer de boca, chamando a 

atenção para o fato de que 48 dos 92 municípios fluminenses possuem CEO 

implantados. Vale ressaltar que de acordo com a Portaria de nº 599/GM, de 23 de 

março de 2006, todo Centro de Especialidade Odontológica deve realizar, dentre o 

elenco mínimo de atividades estabelecido, o atendimento para Diagnóstico Oral, 

com ênfase no diagnóstico de câncer bucal. No entanto, o próprio Ministério alerta 

que a existência de profissionais nos CEO para a referência das lesões suspeitas de 

câncer, lesões com potencial de malignização, ou de outros agravos 



67 
 

 
 

estomatológicos (de etiologia diversa) não deve inviabilizar a realização destes 

procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde (BRASIL, 2006). 

           O município de Niterói possui um Centro de Especialidades Odontológicas, 

mas este não realiza exame ou diagnóstico de lesões da cavidade bucal. A 

coordenação de Saúde Bucal do município participou do estudo e, durante a 

entrevista, O2 informou que tal ausência deve-se ao fato de que o município já conta 

com o serviço de Patologia Bucal do HUAP que atende as demandas da rede, não 

havendo portanto, a necessidade de um profissional no CEO para a mesma função.  

          Essa afirmativa foi criticada pela participante da SES/RJ: 

É necessário que o CEO Niterói tenha profissional para o diagnóstico de 
lesões, ele se colocou para isso. Por que expor esse usuário dentro de uma 
unidade hospitalar? O CEO faria as biópsias e teria a facilidade de fazer o 
histopatológico no HUAP ... é um conforto para a gestão mas é um conforto 
para os usuários? (O6) 

No entanto, O6 concorda que o espaço adequado para o diagnóstico de 

lesões é a atenção básica, desde que os dentistas estejam tecnicamente preparados 

e seguros. O6 defende que estes podem levantar hipóteses diagnósticas e coletar 

material para a biópsia, quando necessário. Ressalta também que  

“os gestores que estão construindo o plano estadual de oncologia entendem 
que é importante dar um suporte para a gente trabalhar em capacitação da 
atenção básica. Quando esses dentistas podem olhar essa boca, fazer um 
exame mais detalhado e que tenham conhecimento do que pode ser uma 
lesão precursora de um câncer, fazer uma biópsia, isso já vai trazer uma 
mudança” (O6). 

Percebe-se, diante dos relatos dos participantes do INCA e da SES, a 

preocupação com o enfrentamento da doença e nesse contexto, a grande 

importância do investimento na preparação técnica dos dentistas. No entanto, ações 

institucionais federais e estaduais de nada adiantam se não houver o 

reconhecimento da magnitude do problema no nível municipal tanto pelos gestores 

quanto pelos próprios profissionais de saúde. 

Com relação ao estágio prático dos dentistas para a identificação de lesões 

na atenção básica, O9, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

Fluminense, apresenta uma opinião que diverge dos participantes do INCA e da 

SES:  
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“Tenho medo que o dentista faça uma capacitação curta e acabe por nos 
excluir da identificação das lesões por meio das biópsias. Mas se a 
capacitação for para deixá-lo mais seguro para o encaminhamento, acho 
válido para não deixar passar alterações importantes” (O9) 

          

Diante da insegurança para o diagnóstico clínico de lesões malignas e 

potencialmente malignas apontadas pelos dentistas de família neste estudo, é de se 

supor que o estágio prático seria um processo de Educação Permanente relevante 

para os profissionais. Além de melhor prepará-los para o diagnóstico das lesões 

malignas, a formação poderia proporcionar mais segurança diante de lesões mais 

comuns.  

Cabe ressaltar que a realização de algumas biópsias de lesões orais na 

atenção básica é estimulada pelos participantes do INCA e da SES, pelo 

reconhecimento de que em muitos municípios, não há serviços disponíveis para a 

realização desses exames. Além disso, se o exame for realizado próximo ao local de 

moradia do usuário, esse cuidado poderá ser prestado com mais rapidez e 

comodidade.  

          O processo da pesquisa acabou expondo a desorganização da rede de 

atenção ao câncer de boca, e os dentistas de família apontaram a necessidade de 

planejamento de ações educativas, regularização do fluxo de referências, 

articulações institucionais e mobilização de espaços de educação permanente em 

saúde, ressaltando o papel fundamental da gestão nesse movimento: 

  ...a função da gestão é estimular e criar estratégias de encontros 
(inclusive) para que se criem protocolos que não existem e que esses 
protocolos possam mesmo ser utilizados, (D2) 
 
O papel da gestão é fundamental... Saber que existe o problema, conversar, 
tentar montar essa rede, quem saber montar um serviço que seja efetivo 
para referência, quem sabe atuando junto das equipes, trazendo o problema 
à tona nas unidades. (D3) 
 
(a gestão precisa) dar mais atenção à regulação dessa doença, ainda é feito 
com um descaso muito grande, como se fosse uma coisa secundária, como 
se não existisse o câncer de boca, uma coisa que não se fala...não se 
toca...não existe essa rede, não é dada a devida importância, parece que 
não acontece ou que acontece raramente... lidam como uma coisa 
secundária, bem secundária. (D4) 
 
O papel da gestão é fundamental, precisa trabalhar a educação permanente 
dos dentistas, ...precisa trabalhar essa rede, a sistematização dessa rede, 
... precisa trabalhar esses acordos com essas universidades, com essas 
instituições, precisam firmar esses acordos, reafirmar ou fazer esses 
acordos de uma forma mais institucionalizada mesmo, de uma forma mais 
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direta, de uma forma em que ninguém tenha dúvida do que tem que ser 
feito. Então, o papel da gestão é fundamental. A gestão precisa criar e 
formar e incentivar ações de promoção, porque às vezes o dentista pode 
deixar isso um pouquinho de lado e estar priorizando outras coisas e se 
esquecer um pouquinho da questão da prevenção do câncer de 
boca...Então, precisa se estimular o tempo inteiro, (D8) 

 
 
 

Os dentistas de família relatam que o tema do câncer de boca constitui 

assunto raramente abordado nos encontros periódicos realizados entre as equipes 

de saúde bucal, a gestão do Programa Médico de Família e a Coordenação de 

Saúde Bucal do município. Nesses momentos, os entrevistados relatam que a pauta 

é prioritariamente ocupada por cobranças com relação à produção de ações 

educativas para os grupos prioritários e escolares; atendimento odontológico à 

gestante, e principalmente pela produção quantitativa de procedimentos. 

Cabe destacar que os dentistas de família em Niterói estão submetidos a 

duas “coordenações”: a Coordenação de Saúde Bucal e a Coordenação do 

Programa Médico de Família e esta última também participou do estudo. A entrevista 

com O3 revelou uma percepção da importância de um profissional que pudesse 

exercer um papel de suporte e intermediação na área de odontologia dentro do 

Programa Médico de Família.  

“Infelizmente a saúde bucal é a única área técnica que eu não tenho um 

gestor no organograma dentro do Programa Médico de Família. Está sendo 

pleiteado para que passe a haver um dentista dentro do grupo técnico do 

Programa Médico de Família” (O3). 

Com relação ao papel da gestão e dos dentistas no enfrentamento do câncer 

de boca dentro da rede de atenção à saúde, a representante do INCA fez uma fala 

contundente: 

“Se você for pensar em uma questão de rede, para que a rede funcione bem 
você tem que ter pontos de atenção trabalhando em rede. Então se você tem 
profissionais da ponta engajados e não tem uma gestão organizando o resto da 
rede para dar apoio, você vai ter profissionais da ponta frustrados e pacientes 
mal atendidos. Da mesma forma, se você tem uma gestão séria que está 
tentando organizar e profissionais que estão boicotando toda essa 
organização, você também vai ter problemas. À gestão compete o que? 
Conhecer a sua realidade epidemiológica, qual o perfil da sua população, o que 
tem de possibilidades dentro das propostas do ministério e do seu território, 
tenho uma política séria antitabagismo? Em termos de assistência, o que eu 
preciso organizar para o encaminhamento? Então à gestão compete a linha de 
cuidado do câncer na região dela e garantir que essa linha do cuidado seja 
praticada. Então, não adianta ter uma gestão enclausurada no seu gabinete e 
que não divulgue o que tem, cabe à gestão monitorar...Cabe aos profissionais 
da ponta também ajudarem nesse monitoramento. O que está funcionando e o 
que não está?” (O5). 
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 O Ministério da Saúde (2005) define linhas de cuidado como os arranjos 

organizacionais dos serviços de saúde em rede, usuário centrados, focados na 

integralidade das ações. As linhas do cuidado ocorrem a partir das ações integradas 

entre os trabalhadores, por meio do trabalho em equipe, com a atenção voltada para 

a escuta do usuário com o encaminhamento a diferentes níveis de atenção sempre 

que necessário. 

          Nesse sentido, os protocolos clínicos são recomendações desenvolvidas de 

forma sistemática de maneira a auxiliar na condução da resposta a um problema de 

saúde. Os protocolos devem ser elaborados por trabalhadores da gestão e da 

atenção, a partir da identificação de necessidades locais.  São portanto, importantes 

instrumentos para a organização do processo de trabalho e resolubilidade das ações 

no âmbito das unidades de saúde. (BRASIL, 2008) 

  Diante da expansão e consolidação da atenção básica e da Estratégia de 

Saúde da Família, a construção de protocolos passou a orientar o trabalho na 

maioria dos municípios brasileiros. Muitos municípios, diante da autonomia de 

gestão conferida pelo processo de descentralização do Sistema Único de Saúde 

(SUS), passaram a elaborar seus próprios protocolos, de acordo com as 

necessidades de saúde identificadas em seus territórios. Werneck (2009) considera 

que esta elaboração nem sempre ocorre de maneira horizontal, com a participação 

ativa e democrática dos trabalhadores de saúde. O autor ainda ressalta que, por 

outro lado, alguns gestores delegam aos trabalhadores o planejamento e execução 

de ações sem que haja avaliações periódicas e adequações visando melhores 

intervenções. (WERNECK, 2009). 

          Dentro do contexto de atenção ao câncer de boca, Torres-Pereira et al (2010) 

identificam a necessidade dos seguintes protocolos clínicos, preventivos e 

organizacionais: a busca ativa por pacientes de alto risco (tabagistas e/ou etilistas), 

a atuação multiprofissional para a cessação do tabagismo e uso abusivo do álcool, a 

constante atenção para a perda de normalidade na cavidade bucal, o rápido 

encaminhamento das lesões malignas e potencialmente malignas.  

          Sobre a existência de protocolos para atenção ao câncer de boca, os 

dentistas de família argumentam: 
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Não! não fui apresentada, não conheço... o único instrumento que a gente 
tem é a guia de referência e contra referência, não tem uma ficha 
específica, nada... (D3) 

não temos. Na nossa rede eu desconheço, se tem eu desconheço. (D4) 

 Não... os casos que eu tenho, eu coloco em uma ficha com telefone para 
acompanhar e consigo gerenciar a partir dali. (D6) 

Não! É uma coisa meio solta... você manda aquele papel, você envia e aí, 
vai ser regulado por quem? Vai ser via unidade? O paciente vai direto lá 
entregar? Então, fica sempre uma dúvida. Então as coisas ficam muito 
desorganizadas, porque não existe um protocolo, (orientando) é assim, 
assim, assim..  Acho que isso é uma coisa que é fundamental, é você ter 
protocolos pra não ficar perdido...(D5) 

 

 Werneck (2009) afirma que a falta de procedimentos sustentados por critérios 

adequados às demandas institui um processo de trabalho fragmentado, sem 

planejamento e com pouco impacto sobre a saúde das pessoas. Aponta ainda que a 

falta de padronização das ações significa fragilidade da gestão (WERNECK, 2009). 

No entanto, a elaboração de tais protocolos, ou pelo menos a discussão dos 

mesmos, poderia ser demandada pelos próprios trabalhadores a partir da 

identificação dessa necessidade no cotidiano do trabalho. Essa percepção não 

apareceu nas respostas às entrevistas, apenas uma reiterada crítica à gestão 

municipal diante da inexistência de protocolos clínicos e organizativos e da 

desorganização da rede de atenção ao câncer de boca. 

 Cabe destacar que, até o momento, a pesquisa conseguira montar como que 

um quebra-cabeças relativo ao fluxo de encaminhamento de casos suspeitos para 

biópsia e realização de exame histopatológico. Os dentistas poderiam acionar a 

CREG de forma a obter vaga para o ambulatório do HUAP (segunda a sexta feira 

das 08 às 17 h) ou encaminhar diretamente para a clínica de Diagnóstico Oral da 

FOUFF (quinta e sexta feira às 8 horas). A professora da FOUFF ressaltou a 

principal diferença entre os dois serviços: 

 
O único problema que identifico (na faculdade de odontologia) é 
porque o fluxo não é contínuo como no Antônio Pedro por exemplo. 
Paramos no período de férias, paralisações etc. (O9) 

 No entanto, restava descobrir o fluxo de encaminhamento para o tratamento 

das pessoas com casos de câncer de boca confirmados. Nesses casos, os dentistas 

manifestaram total desconhecimento; a CREG, representada por O1 neste estudo, 

havia informado que esses pacientes estariam sob responsabilidade do HUAP; o 
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HUAP, por sua vez, representado por O4, informou que, não sendo regulador, 

apenas entregava ao paciente o diagnóstico e a lâmina, orientando-o a retornar à 

unidade de origem da referência. Essa informação foi confirmada pelo ambulatório 

de Patologia Bucal do HUAP:  

 “Se forem confirmados carcinomas, esses pacientes são 

direcionados à (quem) fez a referência para que dali ele seja 

encaminhado para o INCA ou outro hospital” (O3). 

 

          Diante dos relatos divergentes quanto à regulação de vaga para o tratamento 

do câncer de boca, tornou-se imprescindível investigar melhor esse ponto da rede 

de atenção à doença. Assim, foi incluído no estudo O8, profissional da Comissão de 

Oncologia, ligada à Central Municipal de Regulação.   

         De acordo com O8, a Comissão de Oncologia existe há dez anos no município 

de Niterói e é responsável pelo agendamento de consultas de primeira vez, com 

especialistas da área de oncologia e tratamento de radioterapia. Segundo O8, a 

marcação para oncologia e radioterapia tem sido feita há cerca de um ano através 

do Sistema Estadual de Regulação (SER), que substituiu o Sistema de Regulação 

(SISREG).       

              O8 relatou que a Comissão de Oncologia de Niterói é responsável por: a) 

marcação de radioterapia para os usuários da região metropolitana II do estado do 

Rio de Janeiro: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim e Maricá; b) 

agendamento de consultas de oncologia em geral no HUAP para usuários de Niterói 

e São Gonçalo;  e c) solicitação de vagas no Sistema de Regulação Estadual (SER)  

para primeira consulta em Cirurgia de Cabeça e Pescoço nos UNACON e CACON ( 

Hospital Federal da Lagoa, Hospital Federal de Bonsucesso, Hospital Federal dos 

Servidores do Estado, INCA I e Hospital Mario Kroeff)  para os usuários de Niterói. 

Confirmou-se então que a responsabilidade pelo agendamento dos casos 

confirmados era da Comissão de Oncologia! 

          Segundo O8, cada município do estado do RJ é responsável pelo 

agendamento dos seus usuários pelo SER, por possuírem senha de acesso ao 

sistema. O8 esclareceu que o paciente comparece à Comissão de Oncologia com 

documentos pessoais, laudo da biópsia conclusivo para câncer e a solicitação do 

profissional para agendamento para oncologia.  
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          Com relação ao câncer de boca, O8 relatou ter percebido um aumento dos 

casos nos últimos dois anos: 

“Aumentou bastante o número de casos. Cabeça e pescoço não era 
muito comum. Eu estou na aqui na oncologia há 4 anos e há uns 2 
ou 3 não era tão comum como é hoje. A gente percebe que 
atualmente aumentou significativamente o encaminhamento para 
Cabeça e Pescoço por conta do câncer de boca” (O8). 

          De acordo com O8, o agendamento para a especialidade de Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço tem demorado no máximo de 15 a 20 dias. Esclareceu que na 

planilha do SER há a opção de marcar urgência ou emergência de acordo com a 

solicitação do profissional que encaminhou o paciente e que, nos casos em que a 

marcação é de emergência, os pacientes são agendados em um prazo inferior a 15 

dias. No entanto, O8 disse acreditar que os profissionais não sabem dessa 

possibilidade pois em geral as referências chegam sem pedido de prioridade.  

          Cabe destacar que o agendamento do paciente com diagnóstico confirmado 

de câncer de boca para o início do tratamento em no máximo vinte dias contempla a 

lei 12.732 de 22 de novembro de 2012, conhecida como lei dos sessenta dias. Esta 

lei dispõe sobre o tratamento para as neoplasias malignas e, dentre outras 

recomendações, estabelece o prazo máximo de sessenta dias para o início do 

mesmo, contados a partir do dia em que foi firmado o diagnóstico (BRASIL, 2012). 

Trata-se de uma informação positiva, uma vez que o SUS vem encontrando 

dificuldade no cumprimento pleno dessa lei em outros tipos de câncer. Segundo 

dados de pesquisa da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à 

Saúde da Mama (Femama), 64% dos gestores estaduais de saúde, hospitais e 

centros de tratamento do SUS em todas as regiões do Brasil admitiram que a Lei 

dos 60 dias não é cumprida com rigor por falta de repasse de verbas. Dados do 

Sistema de Informação sobre o Câncer (SISCAN), até julho de 2014, mostravam que 

40% dos pacientes registrados no sistema não haviam sido tratados dentro do 

período determinado pela lei.  

 Quando informada com relação ao fato de que casos confirmados, com 

diagnóstico e lâmina, deveriam ser encaminhado a esta Comissão de Oncologia na 

Regulação Municipal, O9, da FOUFF, declarou:  

Havia um desconhecimento ... A orientação que tínhamos na Faculdade de 
Odontologia era encaminhar o paciente com diagnóstico de carcinoma para 
as UPAS !!... eu não sabia que havia outro caminho!. Agora, depois do 

http://saude.ig.com.br/minhasaude/2013-05-23/entra-em-vigor-lei-que-fixa-prazo-para-inicio-de-tratamento-de-cancer-pelo-sus.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/2013-05-23/entra-em-vigor-lei-que-fixa-prazo-para-inicio-de-tratamento-de-cancer-pelo-sus.html
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nosso contato, estamos encaminhando (diretamente) para o local onde 
fazem a marcação para o tratamento.(O9) 

         Cabe destacar que apesar de O9 ter citado as UPAs num possível fluxo de 

encaminhamento de casos confirmados, a pesquisa não envolveu tais instâncias, 

por considerar ser esse um caminho intermediário desnecessário, uma vez que a 

central municipal acolhe os pacientes diretamente e realiza o agendamento pelo 

SER, desde que com o diagnóstico e a lâmina.       

 Ainda com relação ao fluxo dos pacientes, D5 se queixou da falta de 

comunicação entre o profissional da ESF e os profissionais dos demais pontos da 

rede:  

nós, profissionais de ponta, precisaríamos de ter mais acesso a essas 
pessoas que lidam com o câncer bucal, a gente tem muito pouco acesso 
sobre os horários, ter o feedback do que você mandou, do que está 
acontecendo à sua volta. (D5) 

 

          A necessidade de comunicação entre os profissionais apontada por D5 é 

coerente com as diretrizes para as redes de atenção à saúde. (Portaria 4.279, de 30 

de dezembro de 2010, BRASIL, 2010). De acordo com esta portaria, para que seja 

garantida a integralidade do cuidado, é necessário que se estabeleçam relações 

horizontais entre a Atenção Primária à Saúde e os demais pontos de atenção à 

saúde, com ações multiprofissionais permeadas por constantes trocas de saberes.  

         Por fim, no decorrer das entrevistas, ficou clara a percepção generalizada de 

desorganização na rede de atenção ao câncer de boca. Na maioria das equipes de 

saúde bucal não existem ações sendo realizadas, não há protocolos clínicos e 

organizativos e há uma indefinição do fluxo dos pacientes para os demais níveis e 

pontos de atenção. Para complementar o entendimento da realidade da rede no 

município, questionou-se aos entrevistados o que poderia ser feito para intervir 

nesse quadro: 

... se a gente tivesse algum tipo de mobilização, não sei exatamente. Por 

exemplo, se você termina esse trabalho e levanta todos os problemas dessa 
rede, você tem a oportunidade de propor uma conversa com todos os 
dentistas e se isso sensibilizar a gestão, sensibilizar os profissionais e a 
gente montar de fato uma rede, eu acho que isso daí seria uma iniciativa 
excelente. (D3) 
 
A gente precisa falar mais sobre o assunto, construir uma rede de atenção 
efetiva, institucionalizar cada vez mais para funcionar (...) e eu espero que 
esse seu trabalho comece a levantar essa poeira... (D3) 
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Sonhar,  

Mas um sonho impossível 

Lutar 

Quando é fácil ceder  

Vencer  

o inimigo invencível 

Negar quando a regra é vender 

Sofrer a tortura implacável  

Romper a incabível prisão  

Voar num limite improvável  

Tocar o inacessível chão 

É minha lei, é minha questão 

Virar esse mundo 

Cravar esse chão  

Não me importa saber  

Se é terrível demais 

Quantas guerras terei que vencer  

Por um pouco de paz? 

E amanhã, se esse chão que eu 
beijei 

For meu jeito e perdão  

Vou saber que valeu delirar 

E morrer de paixão  

E assim, seja lá como for Vai ter fim 
a infinita aflição  

E o mundo vai ver uma flor Brotar do 
impossível chão 

 

SONHO  
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6. TECENDO A REDE DE ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA EM NITERÓI  

“Façamos da interrupção um caminho novo. Da queda um 
passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e 
da procura um encontro” (Fernando Sabino, xxx). 

 

           O caminho que percorri no curso de mestrado profissional foi intercalado por 

momentos de descoberta, ansiedade, dúvidas, lágrimas, aprendizado, encontro com 

pessoas e lugares. Pontes foram sendo construídas e inúmeros passos foram dados 

para que eu pudesse concretizar o sonho de somar ideias e fatos para escrever uma 

história. Com o tempo, as ideias foram surgindo e a escrita foi se tornando uma 

realidade. 

          Escrever esta dissertação foi como montar um grande quebra cabeças, com 

muitas peças às vezes desencontradas e aparentemente desconexas, sem ter muita 

clareza, inicialmente, da figura final que seria formada. Nesse processo de 

montagem – tortuoso e, ao mesmo tempo, estimulante – muitos fatos foram 

extremamente importantes. 

        Durante muito tempo fiquei ansiosa, com o desejo de terminar a revisão de 

textos, partir para o trabalho de campo e análise de dados, como se fosse possível 

dissociar uma etapa da outra. Aos poucos, fui me tranquilizando e passei a saborear 

mais o que a pesquisa tinha a me oferecer: atravessando pontes, construindo novas 

relações, analisando fatos e falas.  

        Progressivamente pude entender melhor a dinâmica de uma pesquisa que 

envolve a Educação Permanente em Saúde e que, portanto, requer a troca de 

saberes e experiências. Dessa forma, reconheço a produção de uma mudança em 

mim e o quanto essa pesquisa me levou mais distante do que eu poderia supor! 

         Ao refletir sobre o caminho percorrido nesses dois anos de mestrado, percebo 

que passei por muitas diferentes emoções e descrever o que esta pesquisa gerou, 

significa refletir sobre o que o curso produziu em mim, muito além do que foi sendo 

construído a cada etapa metodológica. Vivi momentos de intensa alegria na 

convivência com os colegas e professores do mestrado. Conheci pessoas incríveis, 

fiz parte de uma turma marcada pela alegria, pela irreverência e importantes laços 

de amizade foram firmados.  
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          A elaboração dessa pesquisa incluiu, além do estudo teórico, a 

identificação de sujeitos que pudessem contribuir para a compreensão de uma rede 

de ações e serviços. Aos poucos, pessoas/instituições iam se tornando 

imprescindíveis para a compreensão do meu objeto e consequente montagem do 

quebra-cabeças, e assim, contatos eram feitos de forma a viabilizar a inclusão no 

estudo. Esse movimento demandou um vai e vem para a concretização dos 

encontros. Foram necessários vários deslocamentos de corpo e refinamentos de 

sentidos para atuar como pesquisadora. Uma dança! 

             A dança e a música ocupam lugar especial na minha vida. Dançar sozinha 

me dá a sensação de leveza e alegria. É poder movimentar livremente o corpo ao 

som da música. Dançar a dois é igualmente prazeroso e requer a aceitação da 

condução pelo parceiro. 

          Em determinados momentos desta pesquisa, como na dança, me senti livre e 

em outros me senti conduzida. Não foi fácil desacelerar os meus passos e deixar 

que uma música mais lenta me conduzisse. Também tive que parar para entender a 

condução dos parceiros que foram surgindo e lançando luz em caminhos 

desconhecidos. Em certos momentos uma música acelerada tocava enquanto meu 

corpo queria dançar uma música lenta. Ao escrever a parte final dessa dissertação 

meu coração bate acelerado e cantarolo:  

 “Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a 

beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida 
devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que 
eu repita: é bonita, é bonita, é bonita!  
(Gonzaguinha) 

          

         Na verdade, o produto material desta pesquisa foi construído 

progressivamente. Inicialmente a revisão bibliográfica sobre a temática do câncer de 

boca me propiciou o contato com textos nacionais e internacionais. Como etapa 

complementar à revisão sobre o tema, participei de cursos presenciais e à distância 

e de eventos científicos.  

          Logo no início, me inscrevi para um curso de Patologia Bucal do renomado 

professor e patologista americano Brad Neville, que aconteceu no Rio de Janeiro, 

em outubro de 2015. Metade da carga horária do curso foi dedicada ao câncer de 

boca e foi instigante ouvir informações atualizadas sobre a doença, sob o ponto de 

vista dos fatores de risco, incidência, diagnóstico precoce e prevenção. 
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          Durante a fase da busca por textos para a pesquisa, acessei bases de dados 

nacionais e internacionais, além dos sites do Instituto Nacional do Câncer, da 

Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Bucal e da Organização Mundial 

de Saúde (OMS).  Em um desses acessos, encontrei na página da OMS a 

divulgação do I Oral Cancer Global Forum, que seria realizado em Nova Iorque, em 

março de 2016. A proposta do evento me pareceu muito interessante, já que teria 

como eixo principal de discussão a epidemia mundial do câncer de boca. Na 

divulgação, os organizadores informaram que a temática seria “Desafios para a 

epidemia global do câncer de boca: progressos no diagnóstico precoce e 

prevenção”. Com o apoio de importantes entidades internacionais como a OMS, 

Sociedade Americana de Câncer, Sociedade Europeia de Câncer, dentre outras, 

pude perceber que este evento poderia ser uma excelente oportunidade para 

conhecer importantes profissionais da área e compreender as principais questões 

ligadas ao câncer de boca, sobre as quais o mundo estaria se debruçando. O evento 

informava que haveria apenas 250 vagas para participantes e que aceitaria a 

submissão de trabalhos. Sendo assim, me lancei no desafio de enviar um trabalho 

para tal Forum, relatando ações de educação em saúde para a prevenção do câncer 

de boca, desenvolvidas em equipe na unidade de saúde onde trabalho. Consegui 

me inscrever e tive a aprovação do trabalho! 

           Participar deste Forum certamente foi muito importante para a minha trajetória 

pessoal e profissional. Fui a Nova Iorque sozinha, impulsionada pelo desejo de 

participar de um evento internacional e de apresentar um trabalho realizado por 

profissionais da atenção básica. O evento ocorreu entre 3 e 5 de março de 2016 e 

contou com a participação de pessoas do mundo todo. Estiveram presentes 

representantes de 37 países e as palestras foram ministradas por reconhecidos 

pesquisadores da área. Tive a oportunidade de conversar com profissionais da Índia, 

Sri Lanka, Japão, Estados Unidos, Arábia Saudita, Itália, Portugal e Brasil!  

         Pude perceber que a realidade do câncer de boca no Brasil não é diferente da 

encontrada em outros países. Entendi que permanece e é crescente a preocupação 

mundial sobre a incidência da doença, sobre a necessidade da prevenção, 

ampliação do diagnóstico precoce com o envolvimento de outros profissionais de 

saúde, além dos dentistas, e de políticas públicas para o enfrentamento da doença. 
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Além da experiência do contato com palestrantes e participantes de vários países, 

enfrentei o desafio de apresentar o trabalho para dois professores americanos da 

comissão científica. Foi realmente desafiador! 

          Seguindo em frente nas buscas bibliográficas, certo dia li um artigo na página 

do INCA que abordava a importância do envolvimento dos profissionais da atenção 

básica em geral (não só dos dentistas) para o diagnóstico do câncer de boca. Entrei 

em contato com a autora do artigo e fui gentilmente recebida por ela no INCA. O 

contato com esta profissional foi importante para que eu pudesse conhecer o seu 

trabalho no apoio aos municípios para a rede de atenção ao câncer de boca.  

            Ainda com relação ao INCA, consegui ser selecionada para realizar um curso à 

distância: ABC do Câncer – Abordagens básicas para o controle do câncer. O curso 

abordava o que é o câncer, a magnitude do problema, ações de controle, integração 

das ações e políticas para o controle. E assim fui me fortalecendo para mergulhar na 

pesquisa de campo.  

          Em outubro de 2015, no espaço anual de EPS viabilizado pelo Encontro de 

Saúde Bucal Coletiva da Jornada Fluminense de Odontologia da UFF, fiz uma breve 

apresentação para as equipes de saúde bucal da ESF, sobre a proposta da 

pesquisa. Nesse momento pude perceber o interesse, em especial dos dentistas, na 

abordagem do tema, e o quanto se sentiam desamparados no enfrentamento da 

doença.  

           As entrevistas com os dentistas evidenciaram o desconforto dos 

trabalhadores das equipes de saúde bucal da ESF, em virtude das lacunas no fluxo 

do encaminhamento dos pacientes para confirmação diagnóstica, além da 

insegurança dos profissionais para o diagnóstico, ligada à fragilidade em sua 

formação. Assim, ficou evidente a falta de uma rede organizada para atenção ao 

câncer de boca nos diversos pontos de atenção à saúde e a necessidade de se 

colocar esse assunto na pauta das discussões envolvendo as equipes da ESF e a 

gestão. 

 

          Os dados analisados e em especial a fala de um dos entrevistados me 

mobilizaram a refletir sobre a importância da realização de um encontro no município 

para discussão sobre o tema: 
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 ... que o produto final seja uma mega conferência, uma coisa trazendo todo 
mundo, inclusive autoridades estaduais, que tenha professores envolvidos, 
se conseguir trazer outros parceiros, outras pessoas que tenham a mesma 
identificação, a mesma relação com essa patologia pra discutir em um 
fórum. A partir daí trazer essa coisa para a rede, pra levantar essa questão, 
essa é a principal contribuição que eu vejo com relação ao seu trabalho... 
(D3) 

 

          A proposta do encontro foi apresentada e recebeu o apoio dos gestores do 

PMF e da Coordenação municipal de saúde bucal, que reconheceram a 

necessidade de uma discussão visando a reestruturação de ações e serviços no 

município para o enfrentamento da doença.  Foi oferecido pelos gestores o apoio do 

Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa (NEPP) e do Departamento de 

Supervisão Metodológica (DESUM) para a organização do evento. Sendo assim, 

passamos a planejar o I Simpósio Municipal sobre Câncer de Boca do Município de 

Niterói. 

          O objetivo principal do simpósio foi socializar os resultados parciais da 

pesquisa e possibilitar uma discussão não só sobre os aspectos epidemiológicos do 

câncer de boca, como sobre o cuidado e a rede de atenção à doença no município, 

envolvendo cada vez mais os profissionais que atuam na atenção básica à saúde, 

os gestores e a academia no enfrentamento da doença. (APÊNDICE 03). 

          Para o planejamento do mesmo, foram necessários vários encontros e 

contatos com gestores de saúde dos níveis municipal, estadual e federal e da 

Universidade Federal Fluminense (HUAP, Faculdade de Odontologia e Instituto de 

Saúde Coletiva). Foram convidados para participar do simpósio cerca de 60 

profissionais da rede municipal de saúde, incluindo dentistas, auxiliares em saúde 

bucal, médicos e enfermeiros da ESF e gestores municipais (coordenadores do 

PMF, Apoiadores regionais, Supervisores e Coordenadores de Saúde Bucal). O 

planejamento do evento contou com a colaboração de profissionais do NEPP e 

DESUM na divulgação, envio dos convites aos participantes, coffee break, 

elaboração de banner e fotos. 

          O evento ocorreu no dia 28 de julho de 2016 das 8 às 17 horas, no auditório 

do NEPP. A Assessoria de Comunicação (ASCOM) da prefeitura de Niterói esteve 

presente para realizar a cobertura do evento. O Simpósio foi divulgado pela ASCOM 

no site da prefeitura no dia 3 de agosto de 2016.  
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         Os contatos informais que foram realizados com profissionais antes da coleta 

de dados facilitaram o planejamento do simpósio e o convite às autoridades. Um 

deles foi a representação do INCA. Neste encontro, pude apresentar a pesquisa em 

andamento e o objetivo de contribuir para a melhor organização da rede de atenção 

ao câncer de boca em Niterói. Sendo assim, o representante apresentou a palestra 

“Câncer de boca: aspectos epidemiológicos e assistenciais”. Em sua apresentação, 

descreveu o panorama da doença no Brasil, com as estimativas de incidência 

realizadas pelo INCA. Ressaltou a importância de uma rede de atenção ao câncer 

de boca interligada entre os níveis de atenção, de forma a contemplar ações desde 

a atenção básica até o tratamento. Além disso, ressaltou a importância do 

envolvimento dos profissionais de saúde de uma forma geral para o diagnóstico 

precoce da doença. 

          A área técnica de saúde bucal do estado do Rio de Janeiro também se fez 

representar com a palestra: “O papel do Estado na atenção ao paciente oncológico”. 

Em sua palestra a representante manifestou preocupação com relação à alta 

incidência da doença no Brasil, o papel dos dentistas e equipe multiprofissional na 

atenção ao câncer de boca, o fluxo do paciente na rede oncológica e o quantitativo 

de referências para a realização de biópsias, informada pela Coordenação de Saúde 

Bucal do município. 

        Na sequência, apresentei os dados da pesquisa em andamento na época. Na 

apresentação mostrei que os dados analisados apontavam para insegurança técnica 

de profissionais da ESF e uma rede de atenção ao câncer de boca frágil.  

 Na parte da tarde, a professora representante da disciplina de Diagnóstico 

Bucal da Faculdade de Odontologia/UFF, apresentou palestra intitulada “A cavidade 

bucal sob o olhar da estomatologia”, em que revisou aspectos anatômicos a serem 

observados durante os exames odontológicos de rotina, as principais alterações 

benignas e desordens potencialmente malignas da cavidade bucal.  

 Após a apresentação mediei com as equipes de saúde bucal do PMF 

(dentistas, ASB) e professores da UFF a oficina “Tecendo a rede de atenção ao 

câncer de boca em Niterói”. O objetivo era propor soluções para a melhoria do 

cuidado e para a organização da rede de atenção ao câncer de boca em Niterói. 
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Discutimos intensamente o quanto as ações para a prevenção e diagnóstico 

precoce, e o fluxo dos pacientes para diagnóstico e tratamento precisavam ser 

melhor organizados. A partir das informações apresentadas na parte da manhã o 

grupo produziu uma Proposta de Intervenção para o enfrentamento ao câncer de 

boca, considerando 4 dimensões: Cuidado Individual, Cuidado Coletivo, Gestão do 

Cuidado e Educação Permanente em Saúde. O quadro 4 sintetiza as propostas 

resultantes do trabalho do grupo na oficina.  

Quadro 4: Síntese da proposta de intervenção elaborada durante o I Simpósio Municipal sobre 

Câncer de Boca/Niterói. 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

CUIDADO INDIVIDUAL CUIDADO 
COLETIVO 

GESTÃO DO CUIDADO EPS 

 Normatização de 
informações coletadas 
na primeira consulta 
odontológica  

 

 Atuação em 
grupos e 
campanhas 
organizadas pela 
unidade  

 Definição de fluxos de 
referência para biópsia 
e tratamento 

 Garantia de contra 
referência  

 Formação multiprofissional  

 Estágio prático específico  

 Habilitação dentistas para grupos 
de tabagismo 

 Garantia de espaços periódicos de 
discussão  

Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir do produto da oficina  

           Com relação à primeira dimensão relacionada ao cuidado individual, o grupo 

sugeriu que fosse feita uma revisão da normatização das primeiras consultas 

odontológicas. Isso incluiria um roteiro para o exame das estruturas bucais e uma 

modificação da ficha clínica que é utilizada pelos profissionais. A ficha clínica 

utilizada não contém campos para a informação sobre os fatores de risco para o 

câncer de boca e nem um roteiro para o exame bucal. 

          Considerando a segunda dimensão (cuidado coletivo), foi proposto o 

planejamento de ações locais de educação em saúde sobre o câncer de boca em 

espaços de reunião de coletivos já instituídos, como durante campanhas de 

vacinação e grupos de controle do tabagismo. 

          Na terceira dimensão relacionada à gestão do cuidado, o grupo considerou 

fundamental a definição institucional dos fluxos para realização de biópsias e 

tratamento da doença. Além disso, para que todos pudessem atuar na coordenação 

do cuidado dos pacientes, também foi ressaltada a importância de se garantir a 
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comunicação entre os profissionais nos diferentes pontos da rede visando facilitar a 

coordenação do cuidado pela atenção básica.  

          Na quarta dimensão, focada na educação permanente, o grupo sugeriu que 

houvesse uma formação técnica das equipes multiprofissionais da ESF. Para que 

pudesse ocorrer efetivamente esse processo multiprofissional de formação, o grupo 

sugeriu o envolvimento da gestão na sensibilização e convocação dos profissionais 

como os agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem. O grupo sugeriu também que os dentistas passassem por 

capacitações práticas visando maior segurança diante de alterações da cavidade 

bucal. Também se solicitou a formação para a condução de grupos de tabagismo 

nas unidades, haja vista que nem todos os dentistas possuem essa habilitação. Por 

fim, se afirmou a necessidade de serem viabilizados espaços periódicos de 

discussão entre trabalhadores e inclusão da questão do CA de boca na pauta de 

reuniões com os trabalhadores convocadas pela gestão. 

 Durante a discussão na oficina a professora de Diagnóstico Bucal da FOUFF 

sugeriu que fosse aberto um grupo de comunicação pelo aplicativo Whatsapp. Esse 

grupo serviria para que os dentistas pudessem enviar fotos de lesões encontradas 

em seu cotidiano, recebendo de imediato uma orientação com relação à gravidade e 

diagnóstico sugestivo da lesão com perspectivas de acolhimento na clínica de 

estomatologia da FOUFF.  A ideia foi imediatamente aceita por todos! 

 As propostas foram levadas à Coordenação de Saúde Bucal do município e à 

gestão do PMF e a oficina foi encerrada com o compromisso de um próximo 

encontro em outubro de 2016, no espaço anual de EPS viabilizado no Encontro de 

Saúde Bucal Coletiva da Jornada Fluminense de Odontologia da UFF. 

           O produto desta pesquisa vai além do que consegui relatar neste relatório. Os 

movimentos realizados propiciaram encontros e novas relações de trabalho e trocas 

de experiências.  O simpósio possibilitou o encontro entre as representantes do 

INCA, UFF, SESRJ facilitando o contato entre as instituições. O INCA vem tentando 

se aproximar das universidades, com o objetivo de levar a comunidade acadêmica 

informações atualizadas sobre a doença, e no Simpósio se firmou sua participação 
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na Jornada Fluminense de Odontologia da Universidade Federal Fluminense em 

outubro de 2016. 

          Como resultado do simpósio também, fui contatada por uma profissional da 

Secretaria de Estadual de Saúde (SES) para mediar um encontro desta com o 

responsável pelo Ambulatório de Diagnóstico Oral do HUAP/UFF. A SES pretende 

articular com o HUAP a regulação de vagas para a realização de biópsias de outros 

municípios além dos já cobertos por eles. O contato foi feito e participei de uma 

primeira reunião com eles. 

  Na sequência dos resultados do simpósio, fui convidada a participar de uma 

reunião entre a Área Técnica de Saúde Bucal do estado do Rio de Janeiro e os 

coordenadores municipais de saúde. Nesse encontro pude conhecer um pouco mais 

sobre o Sistema Estadual de Regulação (SER), sistema no qual os pacientes são 

inseridos e direcionados para o tratamento do câncer de boca.  

          O grupo de comunicação pelo aplicativo Whatsapp entre dentistas de família e 

a professora de Diagnóstico Bucal da FOUFF foi criado e desde então vem sendo 

intensamente utilizado.   

os dentistas começaram a compartilhar os casos e foi um resultado 
maravilhoso para todo mundo. Na faculdade nós temos a 
necessidade de pacientes... o aluno passa seis meses na disciplina 
e se não tiver pacientes para ver lesões, isso pode comprometer a 
sua formação. Para os dentistas também é bom, (pois eles) colocam 
as fotos das lesões, eu dou um retorno rápido... (O9) 

  A perspectiva de um estágio prático também se concretizou a partir de 

articulações com o ambulatório de Diagnóstico Oral do HUAP. Aproveitando minha 

liberação para a finalização do Mestrado, venho ocupando um turno às sextas-feiras 

com essa formação, desde 16 de setembro de 2016. Pude então conhecer o 

funcionamento do ambulatório e acompanhar a rotina de primeiro atendimento e 

retorno dos pacientes. Sobre a perspectiva do estágio prático para os dentistas, na 

avaliação dos participantes do estudo...  

Eu me sinto muito insegura para o diagnóstico de lesões da boca. 
Acho que precisamos ter capacitações práticas mesmo, ir além de 
ficar vendo lesões em slides” (D4) 

 
Você manter o profissional da ponta capacitado é a estratégia número 
um para você dar fluidez à sua rede... os profissionais do HUAP 
capacitarem os profissionais da ponta é excelente, excelente, eu acho 
uma estratégia fantástica. E aquele que tiver mais aptidão, então... o 
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indivíduo não é estomatologista mas ele tem habilidade, ele gosta, ele 
quer e ele pode (até) ser uma referência de biópsia, para a coleta da 
biópsia e ele não é necessariamente um estomatologista, e não 

necessariamente ele está no CEO (O5). 
 
A capacitação dos profissionais é necessária sempre. Por que não 
pode gerar uma conversa do município de Niterói com o HUAP? Tipo: 
tenho tantos profissionais e eles diriam o período pra ficar lá. 
Também poderia gerar uma conversa com o estado para estender 
essa capacitação pelo menos para a região metropolitana II... (O6) 

 O estágio tem me proporcionado uma vivência muito interessante por meio do 

contato direto com pacientes com lesões orais diversificadas. Durante este período, 

presenciei a chegada de pacientes com lesões avançadas de câncer de boca e a 

realização das biópsias destes pacientes. Percebo o que esta prática já produziu em 

mim. Além de ter me deixado mais segura para o diagnóstico e acompanhamento de 

algumas lesões que são rotineiras na clínica da ESF, proporcionou uma 

aproximação importante com profissionais do HUAP, relação que não existia 

anteriormente e que fazia me sentir distanciada deste nível de atenção à saúde.  

 A partir da investigação sobre os fluxos de encaminhamento, algumas 

mudanças já aconteceram. Hoje quando o paciente recebe um resultado positivo da 

biópsia no HUAP ou na FOUFF é imediatamente encaminhado à Comissão de 

Oncologia para agendamento do tratamento. Como mostrado na pesquisa, no 

passado ele recebia o diagnóstico e a lâmina e era orientado a retornar a sua 

unidade de origem ou para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA).  Esse tempo 

é precioso quando se pensa em diagnóstico precoce!  Ao mesmo tempo, por 

solicitação dos dentistas, a pesquisadora negociou com o HUAP e este concordou 

em enviar um alerta por email, para a unidade de saúde que referenciou o paciente, 

sempre que houver confirmação do diagnóstico de câncer, de forma a facilitar a 

coordenação do cuidado pela atenção básica.   

 Também no processo da pesquisa descobri que a Comissão de Oncologia 

pode solicitar o agendamento pelo Sistema Estadual de Regulação (SER), segundo 

os critérios de urgência ou emergência, desde que o demandante especifique na 

referência a severidade da lesão. Desde então HUAP e FOUFF vem indicando com 

a palavra “emergência” os casos com diagnóstico de carcinoma, de forma a reduzir 

o tempo de espera do paciente pela primeira consulta com o especialista em 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço.  
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 Também é importante ressaltar que, desde que retornei do I Global Oral 

Cancer Forum socializei os dados aprendidos na minha unidade e o powerpoint com 

o trabalho (envolvendo toda a equipe) apresentado no Forum. Fundamentada com 

informações atualizadas, tenho procurado motivar a equipe para o enfrentamento da 

doença, investindo especialmente em: 

 Formação dos agentes comunitários de saúde para a abordagem do tema em 

sala de espera e no território; 

 Sensibilização dos médicos e enfermeiros para o exame da cavidade bucal em 

consultas de rotina e imediato encaminhamento para meu 

atendimento/avaliação, no caso de observação de lesões suspeitas ou queixa 

correlata do paciente; 

 Desenvolvimento de ações de educação em saúde incluindo os fatores de risco 

para o câncer de boca em atividades em equipe.  

 

 Os resultados desse investimento no trabalho em equipe já podem ser 

percebidos. Agentes comunitários já identificaram no território pacientes com lesões 

na cavidade bucal, encaminhando-os para agendamento e exame. Os fatores de 

risco para o câncer de boca, sinais e sintomas foram apresentados pelos agentes 

comunitários em atividade de sala de espera e ações educativas no “Dia Mundial 

sem Tabaco”. 

          Os técnicos de enfermagem já identificaram em pré-consulta pacientes com 

queixas relativas à cavidade bucal que necessitavam de avaliação do dentista, e não 

do médico como inicialmente solicitado pelos pacientes. 

         Os médicos estão mais atentos ao exame da cavidade bucal, encaminhando 

alterações encontradas e mais alertas aos pacientes tabagistas e etilistas. Os 

enfermeiros também estão mais alertas às queixas e fatores de risco. Sendo assim, 

um novo caso de câncer de boca foi diagnosticado em julho de 2016. O paciente 

solicitou uma consulta médica com queixa de disfagia. Paciente etilista e tabagista 

de longa data, durante a consulta, queixou-se de uma alteração na gengiva. O 

médico que o atendeu, examinou, visualizou uma lesão branca na borda lateral da 

língua e o encaminhou para minha avaliação. Desconfiada, encaminhei para o 

serviço de Diagnóstico Oral do HUAP, onde ele foi submetido à biópsia (no meu 
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turno de estágio prático!) e diagnosticado com carcinoma. O paciente foi 

encaminhado para a regulação municipal (Comissão de Oncologia) e agendado para 

tratamento no Hospital dos Servidores do Estado em menos de 15 dias!! 

 Por fim, o processo de pesquisa possibilitou a construção de uma proposta de 

fluxograma visando incluir e situar todos os pontos da rede de atenção ao câncer de 

boca no município. 

 De forma a facilitar a visualização, se optou por subdividi-lo em dois 

esquemas gráficos. Assim, o fluxograma 1A representa as relações construídas a 

partir do encaminhamento de casos suspeitos para diagnóstico na FOUFF e o 

fluxograma 1B, uma organização institucional a partir do encaminhamento de casos 

suspeitos para diagnóstico no HUAP.  

 Espera-se que o documento possa nortear os trabalhadores da gestão e da 

assistência na socialização de informações e consolidação de uma rede ágil e 

organizada de forma a responder às necessidades dos munícipes. Cabe ressaltar 

que este fluxograma ainda deverá ser validado em discussões municipais com todos 

os sujeitos envolvidos. 
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Figura 2: Fluxograma 1A relativo ao encaminhamento de casos suspeitos de câncer de boca para diagnóstico na FOUFF  

 

Fonte: elaboração da pesquisadora a partir dos dados da pesquisa. 
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Figura 3: Fluxograma 1B relativo ao encaminhamento de casos suspeitos de câncer para diagnóstico no HUAP  

 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora, a partir dos dados da pesquisa. 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A concepção da Educação Permanente em Saúde foi o grande eixo condutor 

deste trabalho. Durante o período da pesquisa, diversos sujeitos foram envolvidos 

em uma espécie de dança, que propiciou movimentos, encontros e reflexões entre 

trabalhadores das equipes de saúde bucal e equipes da ESF, gestores de saúde dos 

níveis municipal, estadual e federal e trabalhadores da Universidade Federal 

Fluminense. Assim como na dança, os encontros entre os trabalhadores foram 

capazes de movimentar energias e aflorar sentimentos. 

 Observamos fragilidades no cuidado e desarticulação entre os pontos da rede 

de atenção ao câncer de boca em Niterói.  Os encontros oportunizados no processo 

da pesquisa revelaram que a maioria dos dentistas de família é sensível ao 

problema do câncer de boca e capaz de identificar a gravidade de doença e da 

necessidade de uma rede de atenção mais organizada. O reconhecimento de falhas 

na formação para o diagnóstico de lesões somado à rede desorganizada citada 

pelos dentistas entrevistados fez emergir sentimentos de insegurança, impotência, 

angústia, preocupação e tristeza diante dos casos diagnosticados em fase tardia.  

         No entanto, essa rede apesar de considerada inexistente pelos dentistas, 

funcionava. Esse funcionamento, porém tinha potência reduzida em função da 

desorganização e pouca gestão institucional. A pesquisa revelou que os próprios 

trabalhadores da universidade envolvidos com o diagnóstico e encaminhamento dos 

pacientes com câncer de boca para o tratamento, desconheciam importantes 

detalhes sobre o fluxo da rede. Este desconhecimento também foi percebido entre 

os gestores municipais.  

          Para intervir nesse quadro, a academia e os trabalhadores municipais, 

estaduais e federais precisaram se dedicar a pensar o problema do câncer de boca 

no município o que exigiu encontros, movimentos e produções diversas, dentre os 

quais vale a pena ressaltar a realização do Simpósio e a proposição do fluxograma 

com a intenção de que o mesmo possa tornar essa rede, antes considerada 

inexistente, real e produtora de vida. 

           Vale ressaltar que o fluxograma, numa concepção convencional de Rede 

sugere uma modelagem de algo previsível e manejável dentro de uma racionalidade. 
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Entretanto, as redes são vivas, em acontecimento e circunstanciais. Dessa forma, 

assim como são montadas, podem ser desmontadas, emergindo em qualquer ponto 

sem ter que obedecer a um ordenamento lógico. Nesse sentido, considerando a 

importância do HUAP como ponto da rede revelada, cabe considerar recente 

decisão do Conselho Universitário da UFF que deliberou pelo compartilhamento da 

gestão do HUAP com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 

Nessa transição de modelo de gestão, não sabemos se tal mudança poderá gerar 

algum tipo de impacto sobre o serviço de Diagnóstico Oral ou consequências para a 

rede revelada. 

 Outro ponto importante é a questão da horizontalidade das relações entre os 

pontos de atenção, objetivando oferta de atenção contínua e integral. Nesse 

contexto, apesar da pesquisa ter se desenvolvido a partir da ESF, é preciso 

fortalecer toda a atenção básica, como centro de comunicação e acompanhamento 

do usuário durante seu percurso nos serviços de saúde.     

          O movimento desta pesquisa foi progressivamente montando um quebra-

cabeças, aproximando pessoas antes isoladas em seus pontos de atenção à saúde, 

expondo sentimentos em comum e clareando uma rede encoberta por incertezas: 

Por causa da sua pesquisa parece que um quebra-cabeças foi se 
montando. Fiquei muito feliz outro dia porque encaminhamos um 
paciente para o setor de oncologia, que a sua pesquisa mostrou e ele 
foi marcado com muita rapidez... Fiquei muito feliz mesmo! Posso 
dizer que o nosso contato tirou um véu, abriu um leque...! Estou com 
várias ideias para o futuro que incluem ações com vocês! (O9) 

   

          Termino com Pablo Neruda: “Escrever é fácil. Você começa com uma letra 

maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca ideias”. Eis a questão: 

como colocar ponto final nesta dissertação, quando seu caminho repleto de 

encontros e trocas, ao mesmo tempo em que junta peças, mostra o quanto as ideias 

se multiplicam e se transformam em muitas outras? 
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Roteiro de Entrevista 1ª. etapa (DENTISTAS DE FAMÍLIA) 
1. CARACTERIZAÇAO DO SUJEITO  

CODIGO: 
D____ 

Idade  Sexo:  
(F)  (M)  

Tempo de graduação: 

Pós-graduação: 
(sim)  (não) 

Especifique:  
 

Tempo de atuação no PMF: 
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APÊNDICE 1 

 

 

 

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  Investigar a percepção de dentistas de família, sobre o cuidado no enfrentamento ao câncer de boca no cotidiano do trabalho na ESF 

1. Você já teve pacientes diagnosticados com câncer de boca? (Caso positivo, como se sentiu 
diante desta situação?) Você se sente preparado para lidar com possíveis novos casos?   

2. Na sua opinião, quais as principais dificuldades para o trabalho de prevenção do câncer de 
boca na ESF?   

3. Você identifica na sua equipe ações para o enfrentamento do câncer de boca? Na sua 
opinião, como o processo de trabalho na ESF  interfere nas ações necessárias para o 
enfrentamento do câncer de boca? 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  Investigar e descrever a rede de atenção ao câncer de boca no município de Niterói/RJ a partir da percepção dos participantes da pesquisa 

4. Como você caracteriza a rede de atenção ao câncer de boca em Niterói? Considera que 
existe organização de ações e serviços para a abordagem do câncer de boca no município? 

5. Você se sente apoiado para o enfrentamento do câncer de boca no município? Justifique 
(protocolos institucionais ,  pactuação com outras instituições ou serviços etc?) 

6. Supondo que você esteja diante de um paciente com uma lesão suspeita ou inquestionável,  
como vc procederia?  

7. Qual a sua avaliação do papel dos trabalhadores municipais da gestão e da ESF na 
organização da rede de atenção ao câncer de boca? 

 
 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Contribuir para a constituição de espaços de trocas e discussão sobre o enfrentamento do câncer de boca e para a organização da rede de atenção à doença 
no município. 

8. Na sua opinião,  como os trabalhadores poderiam contribuir para a organização da rede de 
atenção ao câncer de boca em Niterói?  

9. Caso queira, expresse livremente sua percepção sobre o tema.  
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APÊNDICE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro de Entrevista 2ª. etapa (OUTROS) 
1. CARACTERIZAÇAO DO SUJEITO  

CODIGO: 
O____ 

Idade  Sexo:  
(F)  (M)  

Formação:  

 
 
 
Tempo de graduação: 

Pós-graduação: 
(sim)  (não) 

Especifique:  
 
 

Local de atuação/cargo/função:  Tempo de atuação no cargo/função: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  Investigar e descrever a rede de atenção ao câncer de boca no município de Niterói/RJ a partir da percepção dos participantes da pesquisa 

1. Você poderia descrever o seu papel institucional na rede de atenção ao câncer de boca?  
2.  Você poderia descrever/avaliar a rede de atenção ao câncer de boca em Niterói? 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Contribuir para a constituição de espaços de trocas e discussão sobre o enfrentamento do câncer de boca e para a organização da rede de atenção à doença 
no município. 

3. Na sua opinião,  o que precisaria ser feito para a  organização da rede de atenção ao 
câncer de boca em Niterói?  

4. Caso queira, expresse livremente sua percepção sobre o tema  
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APÊNDICE 3 – CARTAZ DO I SIMPÓSIO MUNICIPAL SOBRE CÂNCER DE 

BOCA 
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APÊNDICE 4 – PAINEL APRESENTADO NO “GLOBAL ORAL CANCER 

FORUM”, EM NOVA IORQUE, EM 04 DE MARÇO DE 2016
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 MATÉRIA NA PÁGINA DA PMN SOBRE O SIMPÓSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 


