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CÂNCER BUCAL

◦ Elevada letalidade.

◦ Possível de ser identificado precocemente.

◦ Problema prioritário em saúde pública.

◦ Qualquer alteração maligna com localização no lábio, língua, glândulas salivares, 

gengiva, assoalho da boca, mucosa da bochecha, vestíbulo da boca, palato e úvula.

◦ 60% dos pacientes chegam ao hospital com câncer de boca em estágios avançados 

e sem chances de um tratamento curativo eficaz.

◦ Pouco preparo dos profissionais em detectar o câncer de boca em estágios iniciais.

◦ Cabe a equipe examinar, reconhecer, diagnosticar e orientar o cliente com precisão 

e rapidez.



Prevalência e causas

◦ O câncer é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no 
mundo. 

◦ Em 2012 houve 14 milhões de casos novos e 8,2 milhôes de morte
relacionadas ao câncer.

◦ Esta previsto um aumento de 70% de casos novos nos próximos 20 anos.

◦ No homem: pulmão, próstata, colon e reto, estômago e fígado. 

◦ Na mulher: mama, colon e reto, pulmão, colo do útero e estômago.

◦ Aproximadamente 30% das mortes por câncer são por cinco fatores de 
conduta e dieta: índice de massa corporal elevado, ingestão reduzida de 
frutas e verduras, falta de atividade física, consumo de tabaco e consumo de 
bebida alcólica.

◦ A previsão é de que os casos aumentarão de 14 milhões em 2012 a 22 
milhões nas próximas décadas.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/



Prevalência e causa

◦ 6 em cada 100 casos de câncer ocorrem na boca.

◦ É o sexto tipo de câncer mais comum em todo o mundo.

◦ Índia e Paquistão – 40% dos casos de câncer são de boca               

(quase 50% devido ao tabaco).

◦ Países industrializados – 3% a 5% dos casos de câncer são de 

boca.

◦ Brasil (2006) – 2,8% dos casos de câncer, são na cavidade oral.

75% acometem os homens. 



Prevalência e causa

Os fatores externos mais 

associados ao câncer de boca:  

tabagismo, 

alcoolismo, 

exposição a radiação solar, 

fatores ocupacionais, 

má higiene bucal, 

irritação mecânica crônica.

 Em termos anatômicos: 

tumor de língua – 40% do 

total dos casos.

 Está entre os 10 tumores 

mais frequentes.



Prevalência e causa

◦A conjugação dos fatores próprios ao hospedeiro com 

os de ordem externa, junto com o tempo de exposição 

a estes, constitui condições básica e característica 

para explicar a origem dos tumores malignos que 

acometem a boca.

WHO, 2006; Brasil



Tabagismo 

◦ Os tabagistas apresentam probabilidade entre 4 a 15 vezes maior de desenvolver 

câncer de boca em relação aos não tabagistas;

◦ Consumidores de tabaco sem fumaça, rapé e tabaco de mascar – apresentam risco 

4 vezes maior.

◦ No tabaco e na fumaça – 4.700 substâncias tóxicas (pelo menos 60 delas apresentam 

ação carcinogênica).

◦ Exposição contínua ao calor desprendido pela combustão do fumo potencializa as 

agressões sobre a mucosa da cavidade bucal.

Sumamente importante examinar com toda a atenção a boca do fumante, em 

especial, o palato e áreas circunvizinhas.



Alcoolismo

◦ Tumores do assoalho bucal e língua estão relacionados ao 

consumo do álcool.

◦ Álcool etílico, cachaça, vinho de má qualidade.

◦ Risco relativo de câncer de boca: 8,5 e 9,2 vezes maior.

◦ Associação do tabagismo e o alcoolismo: 141,6 vezes maior.



Exposição à radiação solar/fatores ocupacionais

◦ Exposição contínua a luz solar: risco de aparecimento de uma das neoplasias 

malignas mais comum na boca – câncer do lábio inferior.

◦ Maior risco: pessoas de cor clara, com pouca pigmentação melânica.

Os cirurgiões-dentistas devem orientar seus pacientes que trabalham 

expostos ao sol, para que se protejam adequadamente:

◦ Chapéus de aba larga;

◦ Uso de cremes protetores no lábio;

◦ Evitar demasiada exposição geral da pele;

Explicar aos pacientes que as radiações solares, ventos e geadas, ressecam 
os lábios e a pele, causam alterações hiperceratóticas e pode evoluir para 

neoplasias malignas.



MÁ HIGIENE BUCAL

◦ Higiene bucal deficiente: 

risco de aparecimento do 

câncer de boca.

◦ Não se sabe qual é a 

relação.

IRRITAÇÃO MECÂNICA 

CRÔNICA

◦ Próteses dentárias mal ajustadas,

◦ Câmaras de sucção destinadas a 

obter maior fixação de próteses 

dentais,

◦ Dentes fraturados e restos 

dentários não removidos.

◦ Todo portador de prótese móvel 

deve submeter-se a controle 
periódico.

◦ Carcinomas de língua associados 

a dentes fraturados são comuns.

◦ Retirar todo e qualquer agente 

irritante que possa causar 

traumatismo.



Grupo de risco para o câncer bucal

◦ Maiores de 50 anos,

◦ Sexo masculino,

◦ Tabagistas crônicos,

◦ Etilistas crônicos,

◦ Com má higiene bucal,

◦ Desnutridos e imunodeprimidos,

◦ Portadores de próteses mal ajustadas,

◦ Consumidores prolongados de chimarrão,

◦ Expostos constumeiramente ao sol, sem proteção adequada.



Lesões cancerizáveis

◦ Leucoplasia: são placas 
esbranquiçadas, compostas 
principalmente por queratina.

◦ Probabilidade de evoluir para 
câncer: de 6 a 10%.

◦ É fundamental a remoção 
cirúrgica.

◦ Interrupção dos hábitos 
nocivos.

◦ Países industrializados: 5% das 
pessoas acima de 40 anos.

◦ Eritroplasia: apresenta-se 

sob a forma de lesão 

vermelha, com forma 

homogênea ou associada 

com áreas leucoplásicas.

◦ São mais raras que as 

leucoplasias.











Lesões malignas

◦ Carcinoma epidermóide, carcinoma espinocelular ou de células 

escamosas – câncer mais prevalente na boca.

◦ 90 a 95% dos casos de cânceres que ocorrem na boca.

◦ Característica histológica: rompimento do epitélio, formação de 

ulcera de consistência e base endurecidas.

◦ Fundo granuloso e grosseiro, com bordas elevadas circundando 

a lesão.

◦ Para o diagnóstico: palpar com cuidado as áreas em torno da 

úlcera – observar áreas endurecidas.



Vídeo:
TELESSAÚDE

DIAGNÓSTICO 

DO CÂNCER 

DE BOCA NA 

ATENÇÃO

PRIMÁRIA À

SAÚDE

https://www.youtube.com/watch?v=vRaftKwnw90

https://www.youtube.com/watch?v=vRaftKwnw90


Detecção prévia

◦ Dificuldades:

1. Fase inicial – lesões são assintomáticas e pouco valorizadas 

pelos portadores.

2. Raramente identificadas pelos profissionais que examinam a 

boca e ouvem as primeiras queixas de seus pacientes.



Métodos diagnósticos

◦ Exame clínico: tem o objetivo de descobrir as lesões precursoras 

do câncer ou de lesões malignas em fase inicial de 

desenvolvimento.

◦ Citologia esfoliativa: raspagem do material com uma espátula 

da superfície da lesão da mucosa bucal.

◦ Teste do azul-de-toluidina: para orientar a área que será feita a 

biópsia.

◦ Biópsia: comprovação definitiva da presença ou ausência de 

alterações malignas. Remover parte da lesão, acondicionar em 

formol a 10% e encaminhar para o centro de anatomia 

patológica. 



Controle do câncer de boca

◦ Ações de restrição ao fumo: 

1. educação de crianças em idade escolar contra o fumo, 

2. educação de fumantes para redução do fumo e auto exame, 

3. implementação de legislação anti-tabagista. 



Responsabilidade da rede básica

◦ Inclusão do tema Câncer de boca nas ações de promoção da saúde;

◦ Educação em saúde: combate ao uso de fumo e álcool;

◦ Remoção de lesões precursoras e fatores irritativos;

◦ Boa odontologia restauradora com eliminação de bordas cortantes de dentes e 

restaurações irregulares;

◦ Exame sistemático da cavidade bucal e detecção de lesões suspeitas;

◦ Difusão ampla das técnicas de auto-exame da boca e da face;

◦ Realização costumeira de biópsias sempre que indicado;

◦ Tratamento de lesões benignas simples;

◦ Encaminhamento dos casos de suspeita e de câncer confirmados para a rede de 

atendimento terciário.



Atuação do pessoal auxiliar

◦ A complexidade não esta em reconhecer uma anormalidade, 

mas sim em obter o diagnóstico confirmatório da lesão 

cancerígena.

◦ No Brasil, a prática de exames por TSB ou ASB frente à 

prevenção do câncer bucal ainda não é reconhecido pelo 

Conselho de classe.



O auto exame da boca

1. Lave bem a boca e remova as próteses dentárias, se for o caso.

2. De frente para o espelho, observe a pele do rosto e do pescoço. 

Veja se encontra algo diferente que não tenha notado antes.

3. Puxe com os dedos o lábio inferior para baixo, expondo a sua parte interna (mucosa). 

Em seguida, apalpe-o todo. Puxe o lábio superior para cima e repita a palpação.

4. Com a ponta do dedo indicador, afaste a bochecha para examinar a parte interna da 

mesma e faça isso dos dois lados.

5. Introduza o dedo indicador por baixo da língua e o polegar da mesma mão por baixo 

do queixo e procure palpar todo o assoalho da boca.

6. Incline a cabeça para trás, abrindo a boca o máximo possível. Em seguida diga ÁÁÁ... 

e observe o fundo da garganta. Depois palpe com um dedo indicador todo o céu da 

boca.



O auto exame da boca

7. Ponha a língua para fora e observe a sua parte de cima, repetindo                                                  

a observação para a parte de baixo com a língua levantada até o 

céu da boca. Em seguida, puxando a língua para a esquerda, 

observe o lado direito da mesma. Repita o procedimento para o lado 

esquerdo, puxando a língua para a direita.

8. Estique a língua para fora, segurando-a com um pedaço de gaze ou pano e apalpe 

em toda a sua extensão com os dedos indicador e polegar da outra mão.

9. Examine o pescoço. Compare os lados direito e esquerdo e veja se há diferença 

entre eles. Depois apalpe o lado esquerdo do pescoço com a mão direita, repetindo o 

procedimento para o lado direito, dessa feita, palpando-o com a mão esquerda.

10. Finalmente, introduza um dos polegares por debaixo do queixo e apalpe de forma 

suave todo o seu contorno inferior. Procure a um cirurgião-dentista ou a um médico 

caso encontre alguma alteração que o preocupe.



Vídeo:

“O auto 
exame da 

boca”

https://www.youtube.com/watch?v=ss6_Fnu8FOY

https://www.youtube.com/watch?v=ss6_Fnu8FOY


Auto exame 
da boca

BLLAP
Bochecha

Lábio

Língua

Assoalho bucal

Palato



Quimioprofilaxia e tratamento

◦ Radioterapia e cirurgia;

◦ Tumores de cabeça e pescoço – 60% de recorrência e 30% com 

metástases.

◦ Quimioterapia – empregada como paliativo e tratamento 

curativo.

◦ Retinóides naturais: beta caroteno, vitamina A e selênio.

◦ Retinóides sintéticos.

◦ Isotretinoína.

◦ Melhor caminho: reforço no combate dos fatores de risco 

(tabagismo/alcoolismo). 
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oVídeos: 

Diagnóstico do câncer de boca na APS:

https://www.youtube.com/watch?v=vRaftKwnw90

Auto exame da boca:

https://www.youtube.com/watch?v=ss6_Fnu8FOY

https://www.youtube.com/watch?v=vRaftKwnw90
https://www.youtube.com/watch?v=ss6_Fnu8FOY

