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Campanya de prevenció i diagnòstic precoç del 
càncer bucal                       

El càncer bucal (CB) representa del 3 al 5% de totes les neoplàsies diagnosticades i continua mostrant una elevada incidència en els homes, així com un 
augment en les dones(1). Considerant els codis que van de C00 a C10 de la desena revisió de la Classificació Internacional de Malalties (CIM-10), les 
projeccions d’incidència a Girona eren de 57 casos per a l’any 2014 en els homes i de 24 casos en les dones(2).
La supervivència als 5 anys pot variar del 90% o 75% a només el 52% o 20%, depenent de la localització i l’estadi del tumor (2,3).
Els principals factors de risc són: l’edat (>45 anys), el sexe (homes/dones= 2:1), el tabaquisme, l’enolisme i el virus del papil·loma humà (VPH)(4). El 90% 
dels casos de CB i orofaringi són carcinomes de cèl·lules escamoses (CBCE) i, per tant, fàcilment identificables amb la inspecció i diagnosticables per 
biòpsia(5,6) .

•   Divulgar els factors de risc del càncer bucal.
•   Conscienciar la població diana de la importància de les revisions bucals periòdiques per a fer una detecció precoç.
•   Detectar les lesions premalignes i diagnosticar el CBCE en estadis inicials.
•   Millorar l’EQA d’odontologia.

• Sessions informatives en els centres cívics i AMPEs de les poblacions de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Castell d’Aro i Platja d’Aro.
• Campanya divulgativa en els mitjans de comunicació locals: revistes, radio i TV.
• Col·locació de cartells i tríptics en llocs estratègics dels pobles.
• Usar el llistat de pacients amb indicadors de risc de CB, obtinguts pel Sisap-eCap, i a través de les UBAs corresponents anar-los conscienciant i citant 

per fer la revisió odontològica.

Cronograma:
Novembre/desembre 2016. Reunió amb responsables de sanitat i serveis socials dels ajuntaments.
Desembre 2016. Reunió amb els mitjans de comunicació.
Gener 2017. Organitzar un trimestre intensiu de campanya.
Primer semestre 2017. Realització de les activitats planificades.

Considerem que si aconseguim la col·laboració i complicitat de l’administració local pot ser fàcilment aplicable, donat que requereix molts pocs mitjans 
materials per poder-lo implementar i bàsicament es tracta d’aprofitar recursos ja existents a la comunitat.
Representarà, però, una sobrecàrrega afegida de treball per al personal del servei d’odontologia.
Caldrà fer una avaluació i un seguiment dels resulats assolits a curt i mitjà termini, tant pel que fa a la prevenció primària, com secundària i terciària.
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