
 

CÂNCER BUCAL 

 

Câncer: conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo 

espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. 

Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e 

incontroláveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de células 

cancerosas) ou neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa 

simplesmente uma massa localizada de células que se multiplicam 

vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo 

um risco de vida. 

Localização na Boca: 

  Língua : 29,6% 

 Lábio : 28,6% 

 Assoalho da Boca : 8,4% 

 Gengiva : 5,7% 

 Glândulas Salivares : 4,5% 

 Outras regiões : 22,9%  

 

 

Prevenção do Câncer Bucal 

 

Primeiro Nível : Promoção da Saúde 

 Condições adequadas de trabalho; 

 Evitar exposição excessiva a radiações; 

 Nutrição balanceada evitando avitaminoses; 

 Evitar próteses mal ajustadas que causam irritações contínuas; 

 Evitar traumatismos constantes (bordas de dentes aguçadas, 
restaurações traumáticas e hábitos viciosos 



 
  



Auto exame de Câncer Bucal: 

 

  O auto exame é uma técnica simples que o próprio paciente pode fazer em frente 

ao espelho e em ambiente bem iluminado. 

 O objetivo do exame é identificar lesões precursoras do câncer bucal, uma 

doença curável se tratada logo no início. 

 É necessário o profissional orientar a população sobre a importância e de como 

fazer o auto-exame.  

1 - De frente para o espelho, observe a pele do rosto e do pescoço. Veja se encontra 

algum sinal que não tenha notado antes. Toque suavemente, com a ponta dos dedos, 

todo o rosto. 

2 - Flexione com os dedos, o lábio inferior para baixo, expondo a sua parte interna 

(mucosa). Em seguida, apalpe todo o lábio. Flexione o lábio superior para cima e 

repita os mesmos procedimentos. 

3 - Com a ponta do dedo indicador afaste a bochecha para examinar a parte interna 

da mesma. Faça isso nos dois lados. 

4 - Com a ponta do dedo indicador, percorra toda a gengiva superior e inferior.  

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

baixo do queixo e procure apalpar todo o assoalho da boca. 

6 - Incline a cabeça para trás e abrindo a boca o máximo  possível, examine 

atentamente o palato (céu da boca). Apalpe com o dedo indicador todo o palato e em 

seguida diga áááááá.... observando o fundo da garganta. 

7 - Coloque a língua para fora e observe a parte de cima. Repita a operação com a 

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

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

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

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

procedimento para o lado direito, apalpando com a mão esquerda. 

10 - Finalmente, introduza o polegar por debaixo do queixo e apalpe suavemente todo 

o seu contorno inferior. 

  



OBSERVAÇÕES 

- As pessoas que usam próteses devem removê-las antes de começar o auto-exame. 

- O auto exame deve ser realizado duas vezes por ano. 

Ao realizar o auto exame procure: 

 Mudanças na cor da pele e mucosa; 

 Endurecimentos ou caroços; 

 Feridas que não cicatrizam em duas semanas; 

 Inchações; 

 Áreas dormentes; 

 Dentes quebrados ou amolecidos; 

 Áreas irritadas debaixo de próteses 

Ao detectar qualquer uma dessas alterações, procurar imediatamente o Dentista! 

Segundo Nível : Proteção específica 

->Vigilância periódica sobre leucoplasias, lesões queratósicas 

(acompanhadas de displasia do epitélio), lesões reconhecidamente pré-

cancerosas. 

->Essas lesões ocorrem como resposta do organismo a uma ou mais formas 

de irritação crônica (sífilis, tabagismo, infecção crônica, avitaminoses). 

->Todas as queratoses apresentam aspecto esbranquiçado. 

EXAME HISTOPATOLÓGICO 

Diagnóstico diferencial: biópsia ou citologia exfoliativa. 

A priori todas as lesões são suspeitas 

Terceiro Nível: Diagnóstico Precoce e Pronto Atendimento 

Visitas periódicas ao Dentista. 

É preciso que o Dentista esteja acostumado a pensar em termos de câncer, a 

preocupar-se com ele. 

EXAME INTEGRAL DA CAVIDADE BUCAL 



Suspeita – Diagnóstico Diferencial - Encaminhamento 

Lloyd: “Qualquer ulceração que não responda ao tratamento em duas semanas 

deve ser considerada CÂNCER, até que se prove o contrário. O mesmo se pode 

dizer de qualquer neo-formação ou inchação que tenha caráter progressivo e não 

mostre tendência a regredir após um período de trinta dias”. 

Quarto Nível : Limitação do Dano 

Tratamento por irradiação; 

Tratamento Cirúrgico; 

Confecção de aparelhos direcionadores de radiação. 

Quinto Nível : Reabilitação 

Restauração estética e/ou funcional das partes destruídas. 

Indicadores de Câncer Bucal 

 Não existem índices específicos para o câncer bucal. 

 Os dados são apresentados, como para os demais tipos de câncer, na 

forma de coeficientes de morbidade e mortalidade.  

 

 


