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RESUMO 
 
 

O câncer consiste em um conjunto de doenças de etiologia multifatorial relacionadas entre si 
pelo crescimento desordenado e excessivo de células aberrantes, comparadas às adjacentes, 
com potencial metastático. De acordo com o INCA, o câncer de cavidade oral é o quarto tipo 
mais incidente em homens e o quinto em mulheres no sudeste brasileiro. Em decorrência da 
necessidade do compromisso, do cirurgião dentista, com a disseminação de informações 
preventivas não só devidas ao câncer bucal como também a outras doenças da área 
odontológica para os seus pacientes. Foi realizado um breve levantamento nas bases de dados 
MedLine, PubMed e Scielo, utilizando das palavras-chave: Oral câncer; Oral câncer detection; 
Tumores na cavidade bucal; Mouth diseases; Mouth mucosa; Self-examination; Autoexame; 
Câncer de cavidade oral. Foram consultados cinco artigos e informações presentes no INCA 
(Instituto Nacional de Câncer) salientando conceitos básicos relativos ao câncer bucal e à 
importância da prevenção e do autoexame bucal, realizados pelo paciente, instruído pelo 
cirurgião dentista. Para que haja a prevenção, o primeiro passo é ter em mente os fatores de 
risco que levam ao desenvolvimento de neoplasias na região bucal. Há uma multiplicidade. 
Dentre eles, os principais são a radiação solar, infecção pelo HPV, traumas diversas vezes 
causados por próteses mal colocadas, higienização bucal incorreta ou insuficiente, o etilismo, o 
tabagismo e, principalmente o etilismo associado ao tabagismo. A má dieta também parece ser 
um fator de risco. Pesquisas indicam que o consumo de frutas e vegetais diminuem o risco do 
aparecimento de neoplasias. Tendo ciência dos fatores de risco, o segundo passo é instruir ao 
paciente para que o mesmo corrija-os em seu cotidiano, usando protetor solar labial, excluindo, 
ou no mínimo diminuindo o consumo de bebidas alcoólicas e tabaco, alimentando-se bem, 
higienizando corretamente a superfície dental e toda a área periodontal, instruindo-se sobre a 
transmissão do HPV, entre outras profilaxias fundamentais. Além disso, deve haver o 
comprometimento do odontólogo com a instrução da prática do autoexame da cavidade oral, 
para todos os seus pacientes, indicando as áreas da boca na qual devem se manter atentos e 
explicando as características normais da cavidade bucal, e para quais disparidades eles devem 
se atentar. Conscientizando-os da importância de tal ato na prevenção de sérias doenças, 
como o câncer bucal. Em suma, é de responsabilidade do cirurgião- dentista, orientar seus 
pacientes a respeito dos fatores de risco, e ainda sobre a importância do autoexame bucal na 
prevenção do câncer. 


