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Desta forma, o objetivo deste trabalho visou
desenvolver ações integradas de extensão-ensinopesquisa para a redução de fatores de risco e

Resultados e Discussões

identificação e controle das DOPMs no município de
Feira de Santana, de modo a facilitar a prevenção
de câncer de boca a partir de ações do Centro de
Referência em Lesões Orais do Núcleo de Câncer
Oral da Universidade Estadual de Feira de Santana
(CRLB-NUCAO-UEFS).

A atividade de educação em saúde e rastreamento
de lesões orais potencialmente malignas e/ou
malignas (ver quantitativo na Tabela1) foi realizada
na Feira da Solidariedade, desenvolvida pela Igreja
Católica Senhor dos Passos, e nas feiras de saúde
promovida pelas USF do Feira VI e VII (Imagem 1).

Materiais e Métodos

Os estudos de Poh et al. (2006) destacam a
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pelo palato com 20,7% e da língua com 15,9%. A

realizado o levantamento epidemiológico dos

predominância do lábio inferior com o sítio

DOPMs neste serviço, no período de 2005 a 2019,
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desenvolvimento da Queilite Actínica e CCE.
Tabela1. População beneficiada nas atividades de
educação em saúde.
QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO
ATENDIDA

Feira da Solidariedade
desenvolvida pela
Igreja Católica Senhor
dos Passos
Feira de Saúde da
Unidadede saúde da
Família do bairro Feira
VI e VII

NÚMERO DE
INDIVÍDUOS
ATENDIDOS

17

178

NÚMERO DE
INDIVIDUOSQU
E PASSARAM
PELO
RASTREMENTO

12

14

NÚMERO DE
ENCAMINHADOS

0

2

Imagem 1. Feira de saúde
da USF do Feira VI.

Sexo (n=88)
Masculino
Feminino
Sítio Anatômico (n=82)**
Mucosa Jugal
Palato duro e mole
Lábio inferior
Borda lateral, dorso e ventre
de língua
Assoalho bucal
Mucosa alveolar superior e
inferior
Retromolar
Base do nariz e sulco
nasolabial
Diagnóstico histopatológico
(n=88)
Displasia leve
Displasia moderada
Displasia severa

Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

(n)

(%)

43
45

48,9
51,1

11
17
19
13

13,4
20,7
23,2
15,9

07
13

8,5
15,9

01
01

1,2
1,2

27
34
27

30,7
38,6
30,7

*10 casos perdidos;**6 casos perdidos.

Considerações Finais

O conhecimento sobre as características clínicas e
histopatológicas das DOPMs, além de seu aspecto
epidemiológico é fundamental para o diagnóstico
precoce e para a prevenção do câncer de boca.
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