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Introdução: O câncer bucal é uma neoplasia que se inicia no epitélio de revestimento da boca 

por proliferação celular desordenada que acomete as vias aerodigestivas superiores, tendo 

como localizações anatômicas mais afetadas a língua, assoalho de boca e lábio inferior[1]. É 

uma doença de alta incidência mundial por ter comportamento agressivo, sendo que o Brasil 

tem um dos índices mais altos. Os principais sinaissão o aparecimento de feridas na boca que 

não cicatrizam, ulcerações superficiais, com menos de 2 cm de diâmetro e manchas 

esbranquiçadas ou avermelhadas nos lábios ou na mucosa bucal indolores [2]. Dentre os 

fatores de risco do carcinoma oral, destacam-se substâncias químicas (tabaco, álcool), agentes 

físicos (traumas mecânicos), biológicos e até mesmo virais (papilomavírus humano). Além 

destes, a exposição solar excessiva sem a devida proteção ao longo dos anos constitui-se em 

um considerável fator de risco, especialmente para o câncer de lábio.A inter-relação da 

dependência do álcool e do tabaco em indivíduos de baixa renda vem sendo comprovada, 

mostrando que diferentes medidas de concentração de renda estão diretamente relacionadas 

aos indicadores de saúde. Grupos populacionais de baixa renda tendem a ter precárias 

condições de saúde bucal, como também carências nutricionais, que são achados comuns 

entre os casos de cânceres oral e de faringe [3].Ações de promoção de saúde, educação, 

prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer bucal têm importância 

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde [4]. Nessa perspectiva, o presente trabalho 

relata a experiência vivida na execução do projeto de prevenção do câncer de boca 

desenvolvido no mercado Ver-o-peso, em Belém, com o intuito de estimular conversas e 

debates sobre este tema dentro do cotidiano da população ali presente, bem como incentivar o 

cuidado e prevenção através do autoexame bucal. Objetivos: Discutir e relatar as experiências 

de promoção do autoexame bucal no mercado Ver-o-peso bem como promover a 

disseminação dos conhecimentos dos sinais e fatores de risco do câncer de boca. Descrição 

da Experiência: Trata-se de relato de experiência sobre o planejamento e realização de uma 

ação educativa sobre informações do câncer de boca, a respeito do que é, quais as 

manifestações iniciais, sinais, sintomas e fatores de risco. Como ponto principal, trabalhou-se 

a descrição do autoexame de boca, uma vez que a cavidade oral é área de fácil acesso para o 

indivíduo. Considera-se que qualquer alteração nessa região possa ser de fácil percepção, o 

que facilita o diagnóstico precoce de qualquer lesão em estádio inicial por meio do auxílio de 

biópsias e exames histopatológicos. O projeto em questão tem como metas a realização de 

atividades educativas de prevenção ao câncer de boca dentro dos coletivos e feiras de Belém e 

na vila de pescadores na região do Salgado. Foram selecionados 2 bolsistas, e mais 8 

voluntários e montar a equipe de trabalho. Todos são acadêmicos da faculdade de odontologia 

da Universidade Federal do Pará. Nas reuniões iniciais no laboratório de monitoramento e 

avaliação em saúde, localizado no Instituto de Ciências da Saúde, foram definidos os 

materiais e métodos das ações. Após aprovação e ordem da orientadora, e com a ajuda dos 

alunos da Residência Multiprofissional da Estratégia da Saúde da Família (apoiadores), o 
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material utilizado na atividade foi desenvolvido em formato de banner com ilustrações 

coletadas e selecionadas do banco de imagens do complexo universitário da UFPA/EBSERH 

- Hospital Universitário João de Barros Barreto, que possuíam características de lesões 

cancerígenas em seus estágios iniciais em diferentes regiões da cavidade oral. As reuniões 

seguintes com todos os integrantes do projeto foram marcadas para desenvolver a fala em 

linguagem acessível de educação popular em saúde, onde os bolsistas e voluntários passaram 

por um treinamento comportamental e linguístico.A ação ocorreu no dia 18 de outubro de 

2019, e tivemos como ponto de encontro a Estação das Docas, às 08:30 horas para reunião 

dos integrantes da equipe e partimos para o Ver-o-peso. De início foi feito uma abordagem 

com grupos de pessoas presentes nos boxes de restaurantes,logo após tivemos a conversa com 

pessoas que estavam de passagem na feira, e as que aguardavam a saída de barcos em dois 

portos nas margens da baía do Guajará, que são anexos ao mercado. Discutimos sobre a 

ocorrência dessa patologia no Brasil, dando enfoque para região Norte e o Estado do Pará; 

citamos a definição de forma simples e clara, mostramos as imagens no banner, relatando que 

são casos que ocorreram aqui em Belém e foram atendidos no Hospital Barros Barreto. 

Depois disso foi apresentado aos ouvintes o autoexame bucal, que deverá ser realizado de 

frente a um espelho, orientando-se a visualização e tato dos lábios, mucosa jugal, pescoço, 

palato mole, duro e ventre lingual, sendo indicado sua realização uma vez no mês. Os passos 

do autoexame foram apresentados no banner a partir de fotos reproduzidas em uma das 

integrantes do grupo. Após isso, foram repassadas informações a respeito dos sinais e fatores 

de risco da doença como exposição solar, má higiene bucal, o fumo e ingestão de bebidas 

alcoólicas - sendo que a combinação destes últimos pode elevar os riscos. Finalizamos com 

aconselhamento ao usuário de se procurar qualquer unidade de saúde básica, pra receber um 

atendimento inicial e/ou ser encaminhado pra um serviço mais especializado. Resultados: Os 

resultados obtidos em uma manhã de ação no Ver-o-peso se observam através do interesse da 

população que ao participar do projeto buscam obter mais informações a respeito do câncer de 

boca, questionando e/ou parando para observar os que estavam de passagem no momento da 

ação. Uma pessoa nos informou possuir uma lesão semelhante no “céu da boca”, mas que não 

sabia onde procurar ajuda, e teve as corretas orientações de onde buscar o atendimento 

odontológico para que fosse feito um correto diagnóstico. Grande parte do público alvo 

agradeceu a informação e relatou que ainda desconhecia o câncer de boca. Conclusão: A 

experiência de se trabalhar em um projeto de extensão está sendo bastante engrandecedora, 

pois se caracteriza como uma integração do cuidado técnico da odontologia com acolhimento 

e qualidade extensionista, proporcionando ao aluno além da formação técnica, 

desenvolvimento de cidadania,produção e difusão de novos conhecimentos além dos muros 

da Universidade. 

 

Descritores: Neoplasias bucais, Educação em saúde, Autoexame. 
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