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O objetivo deste e-book é sintetizar

informações, para o público em

geral, sobre os fatores de risco dos

cânceres de boca e de garganta, as

medidas de prevenção e orientações

para auxiliar no auto exame da boca.
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É um grupo de doenças que pode afetar
diversos órgãos e tecidos quando células
anormais crescem desordenadamente,

podendo se espalhar para outras regiões
anatômicas.

Acontece assim também com os cânceres
de boca e garganta. Saber identificar a

sintomatologia dessas doenças é
fundamental para um tratamento mais

efetivo. A seguir falaremos um pouco sobre
essas doenças.

VOCÊ SABE O QUE É
CÂNCER?

FONTE: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. 2020



Pode aparecer tanto no lábio superior
quanto no lábio inferior.

Dependendo do local onde a lesão
aparece, o câncer de boca pode ser

classificado em:
 

CÂNCER DE LÁBIO

FONTE: FDI. 2018

FOTOS: ACERVO DOS AUTORES

Câncer de Boca



CÂNCER DE GENGIVA

Afeta os tecidos que
circundam os dentes.

FONTE: FDI. 2018

Câncer de Boca

FOTOS: ACERVO DOS AUTORES



Ocorre no céu da boca.

CÂNCER NO PALATO DURO

(FONTE: FDI. 2018)

FOTOS:ACERVO DOS AUTORES

Câncer de Boca



CÂNCER DE LÍNGUA

 

Câncer de Boca

FOTOS: ACERVO DOS AUTORES

Geralmente ocorre na parte
lateral da língua, mas pode
afetar qualquer local da sua
extensão.

FONTE: FDI. 2018

Câncer de Boca



O câncer também pode aparecer no
ASSOALHO BUCAL  (embaixo da
língua) e na ÁREA ATRÁS DO
ÚLTIMO DENTE (molar).

FONTE: FDI. 2018

CÂNCER DE ASSOALHO BUCAL
FOTOS: ACERVO DOS AUTORES

Câncer de Boca



Câncer de 
garganta

Também conhecido como câncer
de orofaringe ou simplesmente

câncer de faringe.

FONTE: HUBER; TANTIWONGKOSI. (2014)

Acomete o trato aerodigestivo
superior e se refere às seguintes

estruturas anatômicas: ao 1/3
posterior da língua, tonsila palatina e

lingual, palato mole e à região
posterior da faringe.



Além de poder levar à morte,
a Organização Mundial de
Saúde (OMS) estima que para
o ano de 2040 haja um
aumento de 46,63% na taxa
de incidência de cânceres de
boca e de garganta no Brasil.

MAS POR QUE SE INFORMAR 
SOBRE ESSAS DOENÇAS?

FONTE: CANCER TOMORROW  (OMS), 2021.



Foram diagnosticados 10.457 novos

casos de câncer de boca e 4.316

pessoas morreram dessa doença no

Brasil.

Com relação ao câncer de garganta,
foram diagnosticados 4.629 novos
casos e 2.936 pessoas morreram

dessa doença no Brasil.

EM 2018

FONTE: OMS, 2018.



É por isso que a partir dos 45 anos

os cuidados de prevenção para

essas doenças devem ser

redobrados.  

Homens e mulheres de todas as

idades podem ser acometidos por

essas doenças. Contudo, Homens

idosos são considerados grupo de

maior risco.

QUEM SÃO OS
GRUPOS DE RISCO?

FONTE:  DU ET AL., (2020) E MAJCHRZAK ET AL., (2014) 



Fatores
de Risco

V A M O S  F A L A R  A G O R A

S O B R E  O  Q U E  P O D E

CA U S A R  E S S A S

D O E N ÇA S .



O principal fator de risco
para os cânceres de boca

e de garganta é o
consumo do cigarro.

CIGARRO

FONTE: PETTI. 2009.



O CIGARRO PODE
CAUSAR DIVERSOS
TIPOS DE CÂNCER!

Como câncer de pulmão, de boca e
garganta, esôfago, bexiga, rins, pélvis e

pâncreas.
FONTE: KUMAR ET AL.,2016



Quem fuma possui uma
chance 6 vezes maior de

desenvolver câncer de boca e
de garganta quando comparado

a quem não fuma.

É MELHOR EVITAR 
O CIGARRO!!!

NUNCA SE ESQUEÇA!!!

FONTE: KABAT GC, CHANG CJ; WYNDER EL,  (1994)



Quando um fumante decide
parar de fumar, leva cerca de

10 a 14 anos para os
malefícios causados pelo

cigarro reduzam no
organismo!!!

DIGA NÃO AO CIGARRO!!!

FONTE: LA VECCHIA C. ET AL. (1999)



C h a r u t o

C a c h i m b o

C i g a r r o  d e  P a l h a

N a r q u i l é

B i d i

C i g a r r i l h a

D i s p o s i t i v o s

e l e t r ô n i c o s

F u m o  p a r a  m a s c a r

R a p é

F u m o  d e  r o l o

 

Existem várias formas do uso do
tabaco. Algumas são até mais nocivas

que o cigarro.

EVITE O USO DESTA SUBSTÂNCIA!!!

FONTE: WORLD HEALTH ORGANIZATION
(WHO, 2020) E INSTITUTO NACIONAL DO

CÂNCER (INCA, 2020)



O consumo excessivo de
bebidas alcoólicas é outro

fator de risco para o
desenvolvimento desses

dois tipos de câncer.
FONTE: PETTI. 2009

ÁLCOOL



Consumir 10g de álcool por dia é o

suficiente pra ter aumento no risco de

desenvolver câncer de boca e de

garganta. Esta quantidade equivale a

mais ou menos uma lata de cerveja ou

caneca de chopp (330 ML), uma taça de

vinho (110 ml) ou uma dose de  bebida

destilada (30 ml).
FONTE: TRAMACERE I.  ET AL. (2010)

E X I S T E  C O N S U M O  S E G U R O
Q U A N D O  O  A S S U N T O  É

B E B I D A  A L C O Ó L I C A ?



 

Usar cigarro e álcool ao mesmo

tempo potencializa as chances

para o surgimento de câncer de

boca e de garganta.

 

 
FONTE: CHI; DAY; NEVILLE, 2015

É melhor evitar!!!

VOCÊ SABIA?



O vírus HPV tem sido apontado como

fator de risco para o câncer de

garganta, principalmente. Uma das 

 formas de transmissão do HPV é pelo

sexo oral.

VÍRUS HPV

É importante realizar sexo oral com

segurança.

FONTE: TRIBIUS;HOFFMANN, 2013

CUIDE-SE!!!



 A vacina contra o HPV
proporciona proteção adicional
contra a infecção causada pelo
vírus HPV. Essa infecção é um

fator que pode contribuir com o
câncer de garganta.

Não esqueça de se
vacinar contra o vírus

HPV!
FONTE: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC), 2020;

HTTPS://WWW.INCA.GOV.BR/PERGUNTAS-FREQUENTES/EXISTE-VACINA-

CONTRA-O-HPV



 No Brasil a vacina está disponível no
sistemas de saúde público e privado,

contudo a vacina fornecida
gratuitamente pelo SUS é destinada a

meninas na faixa etária de 9 a 14 anos e
meninos de 11 a 14 anos.

 Além do grupo descrito anteriormente,
o SUS também disponibiliza a vacina
contra o HPV para pessoas que vivem
com HIV/AIDS, na faixa etária de 9 a

26 anos.

Vacine-se!!!

FONTE: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC), 2020;

HTTPS://WWW.INCA.GOV.BR/PERGUNTAS-FREQUENTES/EXISTE-VACINA-

CONTRA-O-HPV



A radiação solar é fator de risco

para o câncer de lábio, da mesma

forma que é fator de risco para o

câncer de pele.

Previna-se utilizando
protetor solar facial e

labial.

RADIAÇÃO
SOLAR

FONTE: DE VISSCHER, 1998



A seguir vamos citar algumas

formas de prevenção contra os

cânceres de boca e de garganta.

 PREVENINDO
ESSAS

DOENÇAS!!!



ALGUMAS MEDIDAS
SIMPLES PODEM PREVENIR
ESSES TIPOS DE CÂNCER:

Alimentação saudável:
Rica em frutas e
verduras 

Usar protetor labial

Sexo oral só com
camisinha



EVITE

Evitar o consumo de álcool e

tabaco é comportamento

importante na prevenção dos

cânceres de boca e de garganta.



Outra medida importante é o auto
exame bucal que, embora não previna o

câncer, ajuda a diagnosticá-lo
precocemente.

Para isso você precisará ficar na frente
de um espelho e seguir algumas

instruções.

A seguir vamos ensinar o passo-a-passo
para fazer o AUTO EXAME BUCAL. 

AUTO EXAME BUCAL



AUTO EXAME BUCAL
COMECE PELOS LÁBIOS
Apalpe os lábios, tanto na parte
interna quanto na parte externa.
Observe se há mudança de cor em
áreas endurecidas.

01

ACERVO DOS AUTORES

Observe sua gengiva e veja se existe
alguma ferida ou alguma área que
esteja branca/vermelha e escura.

02OBSERVE A GENGIVA

ACERVO DOS AUTORES



ACERVO DOS AUTORES

VEJA A BOCHECHA

Analise a presença de alguma ferida,
bem como áreas branca/vermelha ou
região escura.

03

GENGIVA INFERIOR
Abaixe bem o lábio inferior e analise
a gengiva e dentes inferiores. Observe
se há  alteração de cor e forma ou
alguma ferida. 

04
ACERVO DOS AUTORES



ACERVO DOS AUTORES

PALATO DURO/PALATO MOLE               
                (CÉU DA BOCA)05
Abra bem a boca e faça uma análise
minuciosa do palato duro (céu da
boca) e palato mole (área posterior)

REGIÃO TONSILAR
Diga "AAA" e observe a garganta.06

ACERVO DOS AUTORES



ANALISE ABAIXO DA LÍNGUA

Coloque a ponta da língua no "céu da
boca" e observe a região ventral da
língua (abaixo da língua) e assoalho
da boca.

BORDA LATERAL DA LÍNGUA

Com a ajuda de uma gaze ou pano
limpo, puxe a língua para ambos os
lados e observe a região lateral.

07

08
ACERVO DOS AUTORES

ACERVO DOS AUTORES



Se você examinar sua boca e
identificar mudanças de cor,

textura, sensibilidade e quaisquer
lesões, procure um profissional de

saúde ou a Unidade Básica de Saúde
(UBS) mais próxima da sua

residência!!!

ATENÇÃO!!!

É importante ficar atento aos sinais e
sintomas dessas doenças. Quanto mais
cedo o diagnóstico for feito, maiores

serão as chances de cura.
FONTE: KOWALSKI E CARVALHO, 2001



COMO TRATAR 
ESSAS DOENÇAS?

Os cânceres de boca e de garganta
geralmente são tratados de 03

formas:

1.

2.

3.

O oncologista juntamente com o
paciente devem decidir a melhor

forma de tratar essas doenças.

CIRURGIA

RADIOTERAPIA

QUIMIOTERAPIA

FONTE: ARGIRIS ET AL., 2008; MONTERO, PATEL.; 2015



O QUE FAZER EM CASO
DE DIAGNÓSTICO DE
CÂNCER DE BOCA?



Seu José de Aragão é um homem com
75  anos de idade, casado e tem 3 filhos.
Ele trabalha como taxista há mais de 40

anos.

Certo dia, Seu José acordou e observou
uma pequena ferida no lábio inferior,

mas não deu muita importância. A
partir desse dia ele também notou uma

pequena dificuldade na fala e
dificuldade para engolir alimentos.

Vamos contar a
história fictícia do Sr.

José para facilitar 
o entendimento.

Câncer de Boca



No consultório médico, Seu José disse
que a ferida não desaparecia e que

quando apareceu era pequena e não doía.
Mas ele notou que a ferida já estava um

pouco maior.

Três semanas se passaram e a ferida não
cicatrizava. A esposa o aconselhou a

procurar atendimento médico.

FOTOS: ACERVO DOS AUTORES



Seu José também relatou que trabalha
exposto ao sol, não usa protetor solar
e nem boné, fuma quase todos os dias
e que ingere bebida alcoólica nos fins
de semana. Inclusive que fuma e bebe

ao mesmo tempo.

Seu José disse que não
sabe como a ferida
apareceu pois  não se
lembrava de ter
machucado o lábio.



Então o médico informou a Seu José
que o melhor profissional para
analisar é o Dentista e por isso

chamou o que trabalha junto com ele
na Equipe de Saúde Familiar (ESF),
na Unidade básica de Saúde (UBS).

O dentista perguntou a Seu José se
ele usava protetor solar diariamente.
Seu José respondeu que não usava e

que isso é "coisa de mulher".



O dentista então resolveu fazer uma
biópsia (retirada de um pedaço da lesão)

das duas feridas e pediu que ele
aguardasse o resultado que não iria

demorar. O resultado da biópsia
confirmou a hipótese do dentista. Seu

José estava com câncer no lábio inferior
e com câncer embaixo da língua.

No consultório odontológico, seu José
foi examinado pelo dentista que
também constatou a presença de

outra lesão embaixo da língua.

FOTOS: ACERVO DOS AUTORES



O dentista explicou a
Seu José que o câncer de
lábio é um tipo de
câncer de boca e que a
exposição ao sol sem
proteção é o fator
principal, associado ao
uso do cigarro e bebida
alcoólica podem
aumentar as chances de
uma pessoa desenvolver
esse tipo de câncer. 

Também  foi explicada
para Seu José a

importância de se
proteger do sol, da

radiação solar, através do
uso de protetor solar

labial, bonés e chapéus.



O uso do cigarro e uso
excessivo do álcool são
os principais
responsáveis pelo
aparecimento do câncer
embaixo da língua. Por
isso a importância de
evitar o cigarro e o uso
excessivo do álcool.

Seu José foi encaminhado  ao serviço de
referência da sua cidade para o início do

tratamento oncológico no Sistema Único de
Saúde (SUS).



No Sistema Único de Saúde (SUS), seu José
será atendido por uma equipe

multiprofissional. 
 
 

O dentista explicou a Seu José que o
tratamento deverá ser conversado com o
Oncologista. E assim, ambos  irão decidir
pelo procedimento mais adequado para o

seu caso.

O primeiro profissional a atendê-lo será o
psicólogo, pois ele precisará de todo apoio

para restabelecer a saúde física e emocional.
 
 



O QUE FAZER EM CASO
DE DIAGNÓSTICO DE

CÂNCER DE GARGANTA?



Maria Laura é uma jovem casada de 35
anos bastante extrovertida e alegre.

Certo dia ela acordou com uma irritação
na garganta. Achando que era apenas

uma inflamação, resolveu tomar
analgésico por conta própria.

Vamos contar a história fictícia
de Maria Laura para facilitar o

entendimento.

Câncer de Garganta



O médico encontrou

algumas pequenas lesões na

garganta de Maria Laura e

dadas as circunstâncias,

como se tratava de uma 

 inflamação na garganta há

mais ou menos 3 semanas,

o médico optou por 

 realizar a biópsia dessas

feridas.

Os dias foram se passando e a irritação

na garganta não sumia. Então ela

resolveu ir ao Posto de Saúde conversar

com o médico.



O resultado da biópsia comprovou que

Laura estava com câncer de garganta.

O médico explicou para ela que o que

pode causar câncer de garganta é

principalmente o uso do cigarro e bebida

alcoólica em excesso.

Maria Laura ficou sem entender por que

disse que nunca havia fumado e que

bebia raramente. 

Então o médico perguntou se ela fazia

consultas regulares com o ginecologista e

se ela já havia sido diagnosticada com

HPV.



 

 

Laura disse que há uns 4 anos outro médico

disse que ela estava com HPV no colo

uterino, mas que já tinha resolvido esse

problema.

 

O médico explicou a Laura que da mesma

forma que o vírus HPV pode causar câncer

no colo uterino, o vírus também pode causar

câncer na garganta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Laura precisou ser encaminhada para

consulta com o oncologista, pois esse é o

médico especializado em tratamento de

câncer.

 

Ela também foi encaminhada para o

atendimento de apoio com o psicólogo e

outros profissionais de saúde da

Estratégia Saúde da Família (ESF), como

o dentista.

 

 

 

Ele reafirmou a importância

de fazer sexo oral com

segurança, utilizando sempre

camisinha.



De acordo com a Lei Federal

número  12.732/12A, A partir

do momento que o paciente

recebe o laudo de câncer, o

SUS é obrigado a iniciar o

tratamento em até 60 dias. 

Lembrando que o tratamento

é multiprofissional.
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