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CÂNCER DE BOCA

BRASIL 

Estimativa de novos 
casos: 14.700

11.200 homens

E 3.500 mulheres

BAHIA

Estimam-se 550 casos 
novos de câncer da 
cavidade bucal em 
homens (5º mais 

incidente) 

E 210 em mulheres (11º 
mais incidente)

INCA, 2018



EPIDEMIOLOGIA 
Câncer das VADS

No homem:
boca: 30%

orofaringe: 25%

laringe: 30%

hipofaringe: 15%

Na mulher:

boca: 50%

orofaringe: 20%



Idade média: 

• 55 a 60 anos

• 20% antes dos 50 anos

• 30% depois dos 65 anos

EPIDEMIOLOGIA 
Câncer das VADS



POPULAÇÃO ALVO

• Indivíduos do gênero masculino 
com idade superior a 40 anos

• Tabagistas crônicos

• Etilistas crônicos

• Portadores de lesões ou 
condições potencialmente 
malignas

• Indivíduos de pele clara expostos 
ao sol frequentemente

NOVO PADRÃO:

Homens mais jovens
Não fumantes 

HPV+

Mallen-St Clair et al, 2016
Morbini, Benazzo, 2016



CÂNCER BUCAL E HPV

Expressão das proteínas oncogênicas 
virais (E6 e E7)

Responsável pela transformação 
neoplásica das células infectadas



EPIDEMIOLOGIA
Câncer de boca

• Câncer de boca localiza-se preferencialmente
na língua (terço posterior da borda ou região
ventral) e assoalho de boca (terço anterior ou
lateralmente ao freio lingual)

• Câncer de lábio: 25 a 30% dos casos, sendo
que o lábio inferior representa 95% deste total
(porção média do lábio, entre a comissura e a
linha média)



• Câncer de mucosa jugal: 10% das neoplasias malignas
da boca; em algumas regiões da Ásia é localização
mais comum (hábito de mascar nozes de betel); terço
anterior

• Câncer de gengiva e rebordo alveolar: 10% dos
casos; região de PM e M

• Câncer no palato: mais no palato mole; 60% dos
casos existe metástase

EPIDEMIOLOGIA
Câncer de boca



Perea et al., 2018

MORTALIDADE



A alta taxa de mortalidade é 
atribuída à falta de um exame bucal 

efetivo

Clínicos geralmente só suspeitam 
das lesões quando elas são grandes, 
ulceradas, dolorosas e hemorrágicas



O diagnóstico 
precoce é fator 

significativamente 
relevante no 

prognóstico de 
carcinoma bucal



O diagnóstico precoce 
seguido de tratamento 

apropriado pode 
aumentar as 

possibilidades de cura, 
além de melhorar a 

qualidade de vida, por 
minimizar tratamentos 
debilitantes e extensos



PREVENÇÃO

• Desinformação e falta
de conhecimento da
população a respeito
dos fatores de risco e
sinais indicativos da
doença

• Programas
preventivos e de
diagnóstico precoce

• Auto-exame: método
viável para o
diagnóstico precoce
do câncer de boca



LESÕES POTENCIALMENTE MALIGNAS

• Grande polimorfismo 
clínico

• Risco de malignização
(5 a 10%) 

• Biópsia e diagnóstico 
anátomo-patológico

• Eliminar fatores de 
risco e fazer 
acompanhamento do 
caso



LEUCOPLASIA

 Aspecto clínico

 Forma homogênea ou
mosqueada

 Bordas e face ventral
da língua, assoalho
de boca e mucosa
jugal

 Biópsia / Controle



ERITROPLASIA
 Aspecto clínico

 Assoalho de boca, 
palato e bordas da 
língua

 Elevado risco de 
degeneração (90% dos 
casos: displasia grave 
ou carcinoma)

 Biópsia / Controle



QUEILITE ACTÍNICA
▪ Exposição excessiva e por 

longo período à radiação UV

▪ Indivíduos de pele clara

▪ Relação homem/mulher: 
10:1

▪ Pacientes adultos (mais de 
45 anos)

▪ Atrofia do vermelhão do 
lábio inferior (superfície lisa, 
áreas pálidas e erupções)



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

• Escurecimento da margem entre o vermelhão e 
a porção cutânea do lábio

• Áreas ásperas e escamosas (“descascáveis”) nas 
porções mais ressecadas do vermelhão

• Lesões leucoplásicas

• Úlceras crônicas

• Carcinoma espinocelular (6 a 10%)



XERODERMA 
PIGMENTOSO

• Dermatose rara;

• Desenvolvimento de
numerosas neoplasias
malignas cutâneas, em
fases precoces da vida;

• Autossômico recessivo;

• Defeito no mecanismo de
reparo de excisão e/ou
pós-replicação do DNA.



XERODERMA PIGMENTOSO

Radiação ultravioleta

Células epiteliais

Incapacidade de reparação 
dos danos

Mutações

Câncer 1 mil a 4 mil vezes maior



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

• Carcinoma espinocelular (até os 10 anos de 
idade)

• Carcinoma basocelular (até os 10 anos de 
idade)

• Melanoma (5%)

• Intrabucal: Carcinoma espinocelular (lábio 
inferior e ápice da língua)



SINAIS DO CÂNCER DE 
BOCA

• Feridas nas mucosas que 
não cicatrizam 
espontaneamente em 2 a 3 
semanas

• Úlceras ou nódulos 
indolores, de crescimento 
rápido





SINAIS DO CÂNCER DE BOCA

•Mobilidade dentária de surgimento rápido

• Sangramentos frequentes nas gengivas ou
mucosas ou laivos de sangue na saliva

•Odor fétido



•Redução de 
mobilidade das 
partes móveis da 
boca

•Dificuldade de 
fala, mastigação 
e deglutição

SINAIS DO CÂNCER DE BOCA



CÂNCER DE BOCA
Métodos de diagnóstico

•Biópsia

•Exame anátomo-patológico

Mais de 90% dessas lesões são CEC



MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
Biópsia

• Fornecer características clínicas ao patologista

• Localização anatômica da lesão

• Orientar a peça e o sítio dos linfonodos 
removidos

• Biópsia incisional

• Acondicionamento do material biopsiado



MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
Biópsia

• Local para biópsia: zona mais corada no 
teste de azul de toluidina; bordas da lesão; 
evitar áreas necrosadas e úlceras 
profundas

•Repetir sempre que o resultado for 
negativo, mas persistir a suspeita clínica



TESTE DO AZUL-DE-TOLUIDINA



DIAGNÓSTICO 
ANÁTOMO-PATOLÓGICO

• Carcinoma de células escamosas, carcinoma 
espino-celular, carcinoma epidermóide

• Carcinoma in situ
• Carcinoma invasivo
• Variante: Carcinoma verrucoso (HPV 28% 

dos casos - tipos 16, 18, 2 e 11)



ESTADIAMENTO
Classificação TNM

• Estadiamento

• 0 Tis N0 M0

• I T1 N0 M0

• II T2 N0 M0

• III T3 N0 M0

• III T1/2/3 N1 M0

• IV T4 N0/1 M0

• IV T N2/3 M0

• IV T N M1

• Câncer de boca e lábio
TX / T0 / T1 / T2 / 
T3 / T4
NX / N0 / N1 / N2a 
/ N2b / N2c / N3
MX / M0 / M1



INCA, 2010



CÂNCER DE BOCA

• Comprometimento de linfonodos:

• pequeno risco: lábios, mucosa jugal, gengiva, 
maxilar

• risco elevado: assoalho de boca, língua, trígono
retromolar

• 10 a 35%: N+ (língua, TRM)

• carcinoma verrucoso: 17% T1: 12%

•  diferenciado: 25 a 30% T2: 30%
• pouco diferenciado: 50% T3/4: 50%



SOBREVIDA

• Pequena úlcera - cura  100%

• Ulceração indolor com infiltração perceptível -
cura  50%

• Metástases à distância (pulmões, ossos, 
cérebro, fígado) - mortalidade  100% quando 
não tratado; se tratado convenientemente o 
índice de cura não ultrapassa os 20%



SOBREVIDA

INCA, 2018



PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO 
ONCOLÓGICO

• Diagnóstico definitivo estadiamento
(TMN)

• Lesões curáveis: paciente deve receber
terapêutica ótima

• Lesões incuráveis: equilibrar prolongamento da
sobrevivência com a qualidade de vida deste
período



BASES DO TRATAMENTO DO CÂNCER

Cirurgia

Radioterapia

Quimioterapia

Associações

Novas terapias



Lei 13.230/2015

Institui a Semana 
Nacional de Prevenção 

do câncer de boca




