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Introdução: O câncer pode ser definido como a proliferação desordenada de células atípicas, 

que não são debeladas, totalmente, pelo sistema imunológico, por razão ainda desconhecida. 

É uma doença de alta incidência mundial que possui comportamento agressivo, sendo o Brasil 

um dos países com índice mais alto no mundo. Os cânceres de cabeça e de pescoço são 

neoplasias malignas que, na sua maioria, se iniciam no epitélio de revestimento oral por 

multiplicação celular desenfreada e acometem as vias aerodigestivas superiores. Na região 

Norte, a situação mais preocupante é observada no Estado do Pará, onde estima-se 

diagnóstico de 2/3 dos casos das neoplasias malignas de boca desta região brasileira. O câncer 

de boca é o quinto tipo de câncer mais comum no mundo, e está fortemente relacionado com 

o fumo e o álcool [1]. Estudos realizados apontam que a falta de conhecimento da população e 

a resistência em realizar o autoexame bucal para diagnóstico de lesões ou qualquer alteração 

na boca, aumentam o risco de diagnóstico tardio, diminuindo as chances de cura, piorando 

assim o prognóstico. A ação de proposta deste projeto é dialogar sobre o câncer em espaços 

de vida das pessoas dentro de seus cotidianos, bem como estimular o autoexame bucal, o que 

caracteriza uma integração do cuidado técnico da odontologia com saúde pública. Estudos em 

todo o mundo revelam que em metodologia de exame visual durante campanha de prevenção 

do câncer bucal é constatada a diminuição considerável dos efeitos negativos da desigualdade 

social sobre a saúde [2]. Objetivos: Discutir e relatar sobre as experiências de promoção do 

autoexame bucal dentro dos coletivos do município de Belém e estimular a disseminação do 

conhecimento dos fatores de risco do câncer de boca. Descrição da Experiência: Trata-se de 

um relato de experiência sobre planejamento e realização de ações educativas sobre o câncer 

de boca, como exemplos de manifestações iniciais, alguns sinais e sintomas, autoexame bucal 

e fatores de risco. O projeto em questão foi idealizado pela Profa. Dra. Liliane Silva do 

Nascimento, que selecionou 2 bolsistas, que realizaram uma seleção entre os alunos da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Pará para somar mais 8 voluntários 

para montar a equipe de trabalho. Nas reuniões iniciais no Laboratório de Monitoramento e 

Avaliação em Saúde do Instituto de Ciências da Saúde da UFPA foram definidos os materiais 

e métodos das ações. Inicialmente, com base na proposta do projeto, seriam realizadas ações 

somente nos transportes públicos da cidade de Belém e, posteriormente, nas feiras de Belém. 

Após aprovação, e com a ajuda dos discentes da Residência Multiprofissional da Estratégia da 

Saúde da Família (co-orientadores), o banner para as ações educativas foi confeccionado, com 

fotos de leões, autoexame em passo a passo, sinais e sintomas e fatores de risco. As reuniões 

seguintes com todos os integrantes do projeto foram realizadas com a finalidade de determinar 

os pontos-chave para a divulgação das informações, definindo uma linguagem acessível para 

todos os níveis socioeconômicos dos passageiros que estivessem presentes nos coletivos [3]. 

No primeiro dia de ação, em 26 de setembro de 2019, o ponto de encontro para todos os 

acadêmicos foi o terminal rodoviário da UFPA, às 08:30 horas. Os acadêmicos foram 

divididos em dois grupos com 4 integrantes cada para atuarem nos coletivos. Cada grupo 
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entrou em uma linha inicial de ônibus fazendo a ação proposta pelo projeto, entrando em no 

mínimo 1 coletivo por integrante pra apresentar o assunto proposto. De início foi realizada 

uma abordagem sobre a incidência dessa patologia no Brasil, na região Norte e no Estado do 

Pará; posteriormente foram apresentadas algumas imagens, coletadas no banco de imagens do 

complexo universitário da UFPA/HEBSERH – Hospital Universitário João de Barros Barreto, 

cujas imagens possuíam características de lesões cancerígenas nos seus estágios iniciais. 

Posteriormente, foi apresentado aos ouvintes o autoexame bucal, o qual foi orientado a 

visualização e tato dos lábios, mucosa jugal, pescoço, palato mole, duro e ventre lingual; esse 

autoexame é indicado uma vez no mês. Após isso foi repassado algumas características dessas 

lesões, como feridas com longa duração (mais de 3 semanas), manchas brancas, vermelhas ou 

escuras, e nódulos na região de boca e pescoço. Finalizando a apresentação do tema com 

alguns fatores que podem ser predisponentes do câncer bucal, como exposição solar, má 

higiene bucal, o fumo e ingestão de bebidas alcoólicas – sendo que a combinação destes 

últimos pode elevar os riscos [4]. 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 foram observados pela forma 

com a qual as pessoas que foram alcançadas pelo projeto receberam as informações e 

reagiram a elas. Nos coletivos muitas pessoas paravam os integrantes para agradecer pela 

informação passada, dizendo não ter tido nenhuma informação anterior sobre o assunto, se 

comprometendo em repassar a informação aos familiares e relatando casos na família onde 

um diagnóstico precoce resultaria em um prognóstico melhor. No primeiro dia, um usuário do 

transporte público fez uma foto e postou em uma rede social alcançando mais de 10 mil 

compartilhamentos, em poucas horas. Pessoas de outros estados entraram em contato 

parabenizando e relatando ter buscado informações sobre o câncer de boca após ver a 

publicação da rede social. Um jornal fez uma publicação, na sua plataforma virtual, sobre o 

projeto, sua importância e repercussão. Tendo o projeto alcançado de forma presencial, 

aproximadamente 500 pessoas sem 25 linhas de ônibus. Conclusão: Após relato dos ouvintes 

nos coletivos, nota-se a falta de conhecimento da população sobre o tema e campanhas que 

promovam informações quanto a importância de saber a incidência de casos locais, quais as 

manifestações iniciais da patologia, como fazer o autoexame, o que visualizar como sinais e 

quais os fatores predisponentes da doença. E fica evidente a necessidade de levar a 

informação a população, mesmo que no seu momento de locomoção no transporte público, e 

assim reduzir o desconhecimento. Percebe-se também como um projeto de extensão, que atua 

além dos muros da Universidade, é de extrema importância para uma atenção à saúde pública 

de qualidade. Quanto aos acadêmicos, é evidente o apreço ao trabalho em equipe, e em prol 

da sociedade cuja não tem acesso à informação. Portanto pode-se concluir que as ações 

educativas dentro dos coletivos de Belém alcançaram seus objetivos gerando entendimento e 

questionamento do público alvo, e um benefício mútuo entre estudantes e comunidade. 

 

Descritores: Neoplasias bucais, Educação em saúde bucal, Autoexame. 
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