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A melhor prevenção, além de 
evitar os riscos mencionados, é 
visitar regularmente o dentista. 
“Muitas vezes, o paciente vai até 
consultório por outro problema e 
no momento do exame clinico, o 
profissional detecta lesões iniciais, 
que ainda não são câncer, mas 
podem vir a ser ou até mesmo de-

Por que é tão importante visitar 
regularmente o dentista? Porque 
precisamos manter a saúde bu-
cal em dia e também ficar aten-
tos a diversas doenças, como 
o câncer bucal. Existem vários 
tipos, sendo o mais comum o 
Carcinoma Espinocecular (CEC), 
que corresponde a 95% das 
lesões malignas e afeta todas as 
mucosas da boca, ou melhor, as 
partes vermelhas como língua, 
bochecha, gengiva, céu da boca 
e lábios.

“Os principais fatores de riscos 
são o uso prolongado de cigarro, 
ingestão freqüente de bebidas al-
coólicas, traumatismos crônicos, 
próteses mal adaptadas e o vírus 
HPV (vírus do papiloma humano), 
responsável por muitas doenças 
sexualmente transmissíveis. Nos 
lábios, a exposição solar em ex-
cesso e sem proteção é um fator 
determinante para o surgimento 
da doença”, explica o cirurgião 
dentista, professor titular da Uni-
versidade Paulista (UNIP), cola-

CÂNCER BUCAL, 
VOCÊ SABE O QUE É?
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anos em 50% dos pacientes, pode 
ser facilmente curável se tratada 
nas fases iniciais. “O câncer bu-
cal é uma doença séria e mortal, 
mas ainda é pouco conhecida 
pela maioria da população, que 
não tem o hábito de visitar regu-
larmente o dentista. Como em 
qualquer outra doença, quanto 
mais precoce for feito o diagnós-
tico, maiores serão as chances 
de cura. O tratamento varia de 
caso para caso, mas no geral é 
baseado em remoção cirúrgica, 
acompanhada, muitas vezes, de 
radioterapia e quimioterapia”.

Autoexame
O autoexame também é uma boa 
alternativa para detectar a doen-
ça logo no estágio inicial. Veja 
passo a passo as recomenda-
ções do Dr. Luciano Dib. 

tecta o câncer bucal já instalado”, 
afirma. Outras medidas preventi-
vas são cuidar da higiene bucal 
e investir em uma alimentação 
saudável rica em vitamina A. 
“Está comprovado que algumas 
verduras e frutas protegem a mu-
cosa da boca, enquanto outras 
agridem”, comenta.

De acordo com o Instituto Nacio-
nal de Câncer (Inca), estima-se 
que nesse ano serão diagnos-
ticados mais de 14 mil casos. 
O câncer de boca é mais preva-
lente em homens, com mais de 40 
anos. “A cada três pacientes que 
recebem o diagnóstico, apenas 
um é do sexo feminino, mas é 
importante ressaltar que essa 
não é uma regra. Jovens tam-
bém podem vir a desenvolver o 
câncer bucal, mesmo aqueles 
que não fumam ou bebem, pois 
não podemos esquecer da pre-
disposição genética”, conta. 

Os sintomas
Basicamente, o câncer bucal 
(CEC) se manifesta através de 
feridas que não cicatrizam, ma-
chas brancas ou vermelhas, 
sangramentos crônicos na boca 
sem causa aparente e pequenos 
nódulos persistentes, mas al-
guns outros sinais podem indicar 
a doença. “Com o passar do tem-
po, o paciente pode sentir dor, sa-
livação intensa, alterações na fala 
ou dor reflexa no ouvido. Porém, 
é importante dizer que somente 
um dentista pode confirmar o dia-
gnóstico, pois muitas doenças se 
iniciam com características se-
melhantes”, explica.

Diagnóstico e 
tratamento 

Embora possa ser fatal, com taxa 
média de sobrevivência de cinco 
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