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RESUMO 

 
Foi realizado um estudo qualitativo em Equipes de Saúde Bucal (ESB) do 
Programa de Saúde da Família (PSF), no Município de Resende, no Estado do 
Rio de Janeiro, visando avaliar a integralidade da assistência e a continuidade 
do cuidado à saúde para o câncer bucal. O objetivo deste estudo foi analisar as 
condições técnicas e operacionais dos cirurgiões dentistas das ESB para 
identificação, diagnóstico precoce e encaminhamento de pacientes 
cadastrados nas suas áreas de atuação, com suspeita de lesões orais 
consideradas pré-cancerosas. Para obtenção dos dados primários foram 
utilizadas técnicas de entrevistas, com roteiros semiestruturados Assim, 
quantitativamente tivemos: 11 dentistas do PSF no município de Resende e os 
profissionais do CEO. A entrevista sem-estruturada, parte do trabalho de 
campo, foi elaborada contendo perguntas fechadas e abertas. Após 
levantamento e consolidação dos dados qualitativos e quantitativos, 
constatamos que o município conta com uma rede de saúde articulada, onde 
os pacientes com casos de lesões suspeitas são encaminhados para o centro 
de referência para continuidade do cuidado. Em que pese à baixa cobertura de 
ESB podemos constatar que a ampliação de serviços de saúde pela Atenção 
Primária, e, consequentemente, o aumento da resolutividade, evitando 
transtornos adicionais aos pacientes e dando mais agilidade ao diagnóstico, 
pode, efetivamente, contribuir para a qualidade na sobrevida dos pacientes 
com diagnóstico positivo de câncer oral. 
 
Palavras-chaves: Câncer de boca-Continuidade do Cuidado-Programa de 
Saúde da Família 



ABSTRACT 
 
It was performed a qualitative study on oral health teams (ESB) of the Family 
Health Program (FHP) in the municipality of Resende, State of Rio de Janeiro, 
to evaluate the integrality care and continuity of health care for mouth cancer. 
Because of the importance of oral cancer and conditions of the PSF in ESB it 
was performed early diagnosis, this study aims to examine the conditions of 
continuity of care and diagnosis for oral cancer in the county. The aim of this 
study is to analyze the technical and operational conditions of the dental 
surgeons of ESB for identification, early diagnosis and referral of patients 
enrolled in their fields, with suspected oral lesions are considered pre-
cancerous. To obtain the primary data were used interviewing techniques, using 
semi-structured Thus, we had quantitatively: 11 dentists in the city of Resende 
PSF and the professionals of CEO. The semi-structured interview, part of the 
fieldwork, was prepared with closed and open questions. After gathering and 
consolidating qualitative and quantitative data it was possible to find that the city 
has a articulated healthcare network, where cases of patients with suspicious 
lesions are sent to the reference center for continuity of care. In spite of the low 
coverage of ESB it was possible to find out that the expansion of health 
services by Primary Care, and consequently, the increase of the resolvability, 
avoiding additional disorders for patients and giving faster diagnosis, can, 
effectively contribute to the quality on survival of patients with positive diagnosis 
of oral cancer. 
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