
Autoexame da boca
Todas as regiões da boca devem ser examinadas:

Procure um espelho em um local bem 
iluminado e verifique:

Lábios

Língua

Palato
(céu da boca)

Bordas da língua

Assoalho
(região embaixo da língua)
Tonsila ou amígdala

Gengivas e mucosa 
jugal (bochecha)

Câncer bucal
Prevenção e Diagnóstico deContato

www.crosp.org.br
3549-5500
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Imagens clínicas cedidas pelo A.C. Camargo Cancer Center



Câncer de boca

O Instituto Nacional de Câncer - INCA estima 
para o Brasil, em 2016, 11.140 casos novos de 
câncer da cavidade oral em homens e 4.350 em 
mulheres. Esses valores correspondem a um 
risco estimado de 11,27 casos novos a cada 100 
mil homens e 4,21 a cada 100 mil mulheres.

Sem considerar os tumores de pele não mela-
noma, o câncer da cavidade oral em homens 
é o quarto mais frequente na Região Sudeste 
(14,58/100 mil). Para as mulheres, ocupa a dé-
cima posição (5,29/100 mil). No Estado de São 
Paulo, estima-se para 2016 o diagnóstico de 
3.190 novos casos. 

A maioria dos casos é diagnosticada tardia-
mente. O câncer de boca tem cura principal-
mente quando identificado e tratado no início.

Quais são as causas?
Os principais fatores que podem levar ao 
aparecimento do câncer de boca -  que in-
clui os cânceres de lábio e de cavidade oral 
(mucosa bucal, gengivas, palato duro, lín-
gua oral e assoalho da boca) – são: o ví cio 
de fumar e consumir bebidas alcoólicas em 
excesso. Quando o fumo e o álcool estão as-
sociados, o risco de desenvolver a doença 
aumenta mais de 30 vezes. No caso de cân-
cer de lábios, a exposição ao sol é o principal 
fator seguido do fumo.

Como aparece?
O câncer de boca aparece geralmente como 
uma úlcera ("ferida") que no início não dói 

e não tem tendência à cicatrização. Cresce 
continuamente. O câncer de boca também 
pode se apresentar como alteração de cor 
(manchas brancas, vermelhas e/ou pretas) e 
aumento de volume ("caroços", "carnes cres-
cidas", "bolinhas").

O câncer de boca tem cura?
Se diagnosticado no início e tratado de ma-
neira adequada, a taxa de sobrevivência é 
alta.  No Brasil, de acordo com o Hospital A.C.
Camargo, cerca de 70% dos casos são diag-
nosticados tardiamente. A melhor ma neira 
de reverter essa situação é com a infor mação 
e o autoexame da boca.

Como prevenir?
• Não fumar e evitar bebidas alcoólicas;

• Proteger-se dos raios do sol (boné, chapéu, 
prote tor solar, etc.);

• Alimentar-se de maneira saudável;

• Realizar o autoexame periodicamente;

• Consultar regularmente um cirurgião-dentista;

• Procurar um posto de saúde caso encontre qual-
quer alteração em sua boca.

         "Ferida" na boca que não desaparece em 21 dias 
deve ser avaliada pelo cirurgião-dentista ou pelo médico

Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é feito pelo cirurgião-den-
tista, no entanto, outra maneira eficaz de 
detecção do câncer bucal é o autoexame da 
boca. Quando qualquer alteração for encon-
trada, deve-se procurar o cirurgião-dentista 
que irá avaliar a necessidade da realização de 
uma biópsia (remoção de pequeno fragmen-
to para exame microscópico) para confirma-
ção, ou não, do diagnóstico.

Aspectos clínicos do câncer de boca

Como é o tratamento?
Após a constatação da doença pelo cirurgião-
-dentista, o paciente será encaminhado para 
tratamento, que é feito basicamente por meio 

de cirurgias associadas, ou não, a outras inter-
venções como radioterapia e quimioterapia.

Câncer de lábio está associado à 
exposição sem proteção aos raios de sol

           Invista em você. Consulte periodicamente 
o seu cirurgião-dentista.

Lesões no palato

Úlceras em assoalho e gengiva Úlcera indolor em borda de língua


