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Introdução  
Pretende-se com este trabalho capacitar a Equipe de Saúde 
do PSF Elisa Magalhães, mas em especial o cirurgião-
dentista, sobre a necessidade da inserção em nossa rotina 
de trabalho da prevenção e o diagnóstico precoce do 
câncer bucal. Deve-se enfatizar a importância da orientação 
da população sobre os fatores de risco para a doença, do 
auto-exame bucal e das visitas periódicas ao dentista para 
exame detalhado da cavidade oral, na busca por lesões 
suspeitas. 

2.1 OBJETIVO GERAL  
Realizar revisão de literatura sobre prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer bucal 
  
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Utilizar os dados obtidos na revisão de literatura para a 
capacitação e conscientização dos cirurgiões-dentistas, em 
especial os envolvidos na Estratégia de Saúde da Família, 
quanto a importância do seu papel na prevenção e 
diagnóstico precoce da doença. 
  
Possibilitar que os profissionais capacitados possam 
orientar e informar a população quanto aos fatores de risco 
para o câncer bucal e estimular o auto-exame bucal. 

Objetivo(s) 
Foram selecionados 10 artigos para leitura e análise a partir 
da leitura de títulos e resumos.Os resultados apontam para 
a necessidade de uma maior atuação do cirurgião-dentista 
na detecção precoce da doença; por outro lado são poucos 
os trabalhos que definem estratégias a serem seguidas por 
esses profissionais nesse trabalho preventivo. bucal.  

Resultados 

Foi realizada revisão de literatura, a partir de pesquisa 
bibliográfica na Bireme nas bases de dados BBO, Scielo e 
Lilacs, por publicações feitas em língua portuguesa, 
datadas no período de 1998 a 2010, tendo sido usados os 
unitermos prevenção câncer bucal, diagnóstico precoce 
câncer bucal, tabagismo câncer bucal, alcoolismo câncer 
bucal. 

Metodologia  
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Considerações finais 
A lacuna encontrada nesse TCC – relacionada à baixa 
capacidade da literatura em prover informações preventivas e 
que possam capacitar profissionais para o enfrentamento da 
doença – pode ser considerada importante contribuição 
desse trabalho e serve de alerta para que pesquisadores se 
mobilizem e busquem produzir pesquisas que não sejam 
focadas exclusivamente na doença já instalada mas que 
objetivem principalmente desenvolver estudos preventivos e 
promotores. O diálogo com outras áreas, não somente as da 
saúde, mas demais disciplinas que compõem o entendimento 
do ser humano em sua complexidade pode ser um caminho a 
ser seguido a partir de estudos de diferentes desenhos e 
métodos. Vale ainda ser ressaltado que o enfrentamento de 
tal situação não vai se dar apenas a partir exclusivamente do 
setor saúde, de tal maneira que o engajamento intersetorial 
deve ser considerado nesse processo. 

Inicialmente o câncer bucal foi revisado a partir de duas 
vertentes: caracterização e epidemiologia da doença e a 
relação entre a mesma e o tabagismo e o alcoolismo, tendo 
sido observado ao longo desse percurso inicial a necessidade 
de ações preventivas e promotoras no enfrentamento da 
doença.  
 
Os resultados obtidos a partir da revisão de literatura foram 
expostos com o auxílio de uma tabela. 
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