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Introdução  

  As Redes de Atenção à Saúde devem ter características 

específicas para que o sistema atue de forma eficaz (de forma 

rápida) e com efetividade (custo adequado): serem 

organizadas de forma integral, com ações de promoção da 

saúde e de prevenção, cura, cuidado, reabilitação ou paliação 

das doenças; serem coordenadas pela atenção primária à 

saúde; serem orientadas para a atenção às condições agudas 

e crônicas. (MENDES, 2009).  

 Pretende-se, por meio de uma revisão de literatura,  subsidiar 

os profissionais das UAPS (dentistas, do município), 

preparando-os para capacitar os outros profissionais da 

equipe, auxiliando-os também no diagnóstico precoce de 

lesões encontradas na boca e na organização da referência 

destes usuários ao serviço especializado, quando necessário.  

 A meta a ser alcançada deverá ser a organização de redes de 

atenção para solução dos problemas vivenciados com relação 

ás lesões de boca. 

Organizar o atendimento para o cuidado de pacientes 

com lesões de mucosa para o controle do câncer 

bucal, incluindo a prevenção, o diagnóstico, 

tratamento e o monitoramento. 

 

Objetivo 
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Desenvolvimento 

Conclusão 

- Utilização de critérios definidos para inclusão 

prioritária de usuários no programa de prevenção ao CA 

bucal na ESF.  

-Através de um protocolo para inclusão dos usuários de 

faixa etária de maior risco para o CA Bucal. 

- Estratégias iniciais necessárias para que o programa 

seja implantado, onde utilizaremos as fichas propostas 

para o tratamento do usuário. 

- Capacitação dos profissionais da ESF principalmente, 

Cirurgiões Dentistas, ASB, TSB e ACS. 

- Trabalho em equipe de toda a unidade de saúde, 

proporcionando um melhor resultado final. 

 

  REVISÃO DE LITERATURA , narrativa 

Além dos objetivos propostos de capacitação de recursos 

humanos e organização do atendimento, pretende-se 

constituir em um material de consulta para os profissionais da 

saúde bucal, do município. 

A busca foi feita nos bancos de dados LILACS e SCIELO, que 

contemplam a literatura de interesse, considerando a ultima 

década (2000-2009) . 

Descritores câncer bucal e serviços,  prevenção, diagnóstico, 

tratamento, odontologia, saúde pública. 

Elaboração de uma estratégia para a organização do serviço 

de prevenção, diagnóstico, tratamento, encaminhamento e 

monitoramento das lesões de mucosa. 

 

Metodologia 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA 

ATENDIMENTO DE PACIENTES COM LESÕES DE MUCOSA ORAL 

Após esse estudo pude concluir sobre a importância 

da organização da rede de serviços, e o quanto esta 

rede influencia na saúde do usuário do sistema único 

de saúde, e como ainda temos muito a organizar.  

 

Espero que com a implantação da proposta de 

intervenção apresentada, e com a utilização de 

prontuário e formulários mais organizados e 

completos, preenchidos adequadamente, que o 

trabalho dos profissionais seja facilitado uma vez que 

teremos um histórico mais detalhado do usuário, dos 

exames complementares e os procedimentos 

realizados, facilitando o monitoramento do profissional 

da ESF. 

  

 O envolvimento dos profissionais é fundamental para 

o sucesso dessa proposta. 
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