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Introdução: O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade 
bucal. Os dois principais fatores de risco relacionados ao câncer da boca são o tabagismo e o 
etilismo, existindo um efeito sinérgico entre esses fatores e uma relação diretamente proporcional 
com a quantidade e tempo de exposição. O carcinoma de células escamosas é o câncer de boca 
e de orofaringe mais frequente. A grande maioria dos cânceres de boca é diagnosticada 
tardiamente. Objetivo: Este projeto tem como objetivo Geral: Identificar os pacientes atendidos 
com cânceres de boca da Fundação CECON no período de 2009 - 2013. Específicos: Quantificar 
o número de pacientes atendidos no serviço de cirurgia de cabeça e pescoço e no serviço de 
odontologia; Identificar os dados sócio demográficos; Avaliar os hábitos do paciente; Identificar o 
histopatológico e o sitio primário e Classificar o estágio do tumor. Métodos: Trata-se de um estudo 
observacional, retrospectivo dos pacientes atendidos desde janeiro de 2009 a dezembro de 2013 
dos pacientes atendidos nos Serviços de Cabeça e Pescoço e de Odontologia na Fundação Centro 
de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas - FCECON. Resultados: Foram analisados 84 
prontuários de pacientes no setor de arquivos médicos (SAME) da FCECON. O levantamento das 
neoplasias de câncer de boca estão distribuídas na tabela 1, que mostra o perfil sociodemográfico, 
com predomínio de acometimentos no gênero masculino (66,6%) com média de idade de 52 anos. 
Outra variável avaliada foi à naturalidade, constatamos que 63,1% são do Estado do Amazonas 
Observou-se que em relação ao estado civil 40,3% eram casados. Quando levantamos os hábitos 
dos pacientes, obteve-se 39,3% que eram tabagistas e etilistas e 19,04% eram tabagistas. A 
localização do tumor primário o mais acometido é a língua oral com (35,7%) seguido do assoalho 
da boca com 16,7% e o tipo histológico dos pacientes diagnosticados com neoplasia de cavidade 
oral no período do estudo o Carcinoma de célula escamosa é o mais predominante (71,4%). Os 
pacientes diagnosticados com câncer de boca na FCECON são diagnosticados tardiamente 69,2% 
são classificados em T3 e T4. Conclusão: O câncer de boca no Estado Amazonas é diagnosticado 
tardiamente e tem um predomínio nos homens. Os fatores de risco como o tabagismo e o etilismo 
estão presentes na maioria dos pacientes diagnosticados.  
 
 
Palavras-chave: neoplasia; cavidade oral; epidemiologia 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
Almeida, AF; Alves, RC; Felix, JD et al. Qualidade de Vida das Pessoas Acometidas por câncer 
no trato aerodigestivo superior em um Hospital Universitário. Revista Brasileira de Cancerologia, 
2013; 59(2): 229-237 
Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Estimativas 2014: incidência de câncer no 
Brasil. Rio de Janeiro; INCA; 2013. 
Oliveira, L.R; Silva, Alfredo Ribeiro; Zucoloto, S. Perfil da incidência e da sobrevida de pacientes 
com carcinoma epidermóide oral em uma população brasileira. Jornal Brasileiro Patologia 
Medicina Laboratorial, 2006. V.42. n.05. p 385-392 


