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Recomeça.... 

 

Se puderes 

Sem angústia 

E sem pressa. 

E os passos que deres, 

Nesse caminho duro 

Do futuro 

Dá-os em liberdade. 

Enquanto não alcances 

Não descanses. 

De nenhum fruto queiras só metade. 

 

E, nunca saciado, 

Vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. 

Sempre a sonhar e vendo 

O logro da aventura. 

És homem, não te esqueças! 

Só é tua a loucura 

Onde, com lucidez, te reconheças... 

 

- Miguel Torga 
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Resumo 
 

Introdução- Atualmente, o cancro oral é o sexto cancro mais prevalente em todo 

o mundo. Apesar da cavidade oral ser de fácil acessibilidade, os carcinomas de 

células escamosas são muitas vezes diagnosticados tardiamente, o que se 

traduz em consequências negativas para o paciente, quer pelo aumento da 

morbilidade como também num possível aumento da mortalidade. 

Objetivos- O principal objetivo é estudar a influência que um diagnóstico 

precoce do cancro oral tem no prognóstico do paciente e na sua qualidade de 

vida. Para isso é necessário perceber o papel que o clínico e o paciente 

desempenham no atraso deste diagnóstico. 

Material e Métodos- A revisão bibliográfica será elaborada com recurso a uma 

pesquisa feita nas bases de dados internacionais PubMed e Google Scholar. 

Foram incluídos artigos, meta-análises e revisões sistemáticas publicados num 

período de dez anos com acesso ao texto na íntegra cujo título e/ou resumo 

abordavam o tema do cancro oral. O idioma será restringido apenas a inglês e 

português. Não serão incluídos casos clínicos 

Desenvolvimento- Ao desenvolvimento desta neoplasia tem vindo a ser 

associadas diversas lesões pré-malignas tais como, eritroplasia, leucoplasia, 

líquen plano oral e queilite actínica que o clínico deve ser capaz de identificar e 

fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias. O seu exame clínico 

rigoroso e detalhado é fundamental para uma deteção precoce do cancro oral 

que pode ser influenciada pelo intervalo do paciente, intervalo do profissional de 

saúde, intervalo total de diagnóstico e intervalo total. 

Conclusões- O diagnóstico de lesões potencialmente malignas e do cancro oral 

ocorre geralmente num estadio avançado da doença, mais comumente devido a 

um mau diagnóstico inicial, desconhecimento do paciente ou 

inexperiência/negligência médica, o que diminui de forma evidente a taxa de 

sobrevivência, independentemente da terapêutica utilizada. 
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Palavras- chave: Cancro da cabeça e pescoço; Cancro oral; Carcinoma das 

células escamosas; Lesões potencialmente malignas; Diagnóstico precoce do 

cancro oral; Leucoplasia;  
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Abstract 

 

Introduction- Currently, oral cancer is the sixth most prevalent cancer worldwide. 

Although the oral cavity is easily accessible, squamous cell carcinomas are often 

diagnosed late, which translates into negative consequences for the patient, both 

by increasing morbidity and also in a possible increase in mortality. 

Purpose- The main objective is to study the influence of an early diagnosis of 

oral cancer, without a patient's prognosis and with his quality of life. For this, it is 

necessary to understand the role that the clinician and the patient play in delaying 

this diagnosis. 

Material and Methods - The bibliographic review was carried out using a search 

made in the international databases PubMed and Google Scholar. Articles, meta-

analyzes and systematic reviews published over a period of ten years were 

included with access to the full text whose title and / or abstract addressed the 

topic of oral cancer. Books available in the library of the Faculty of Dentistry of 

the University of Porto were consulted. The language will be restricted to English 

and Portuguese only. Clinical cases will not be included. The management of 

bibliographic references was carried out using the EndNote program. 

Development- The development of this neoplasm has been associated with 

several pre-malignant lesions such as erythroplasia, leukoplakia, oral lichen 

planus and actinic cheilitis, which the clinician must be able to identify and make 

the differential diagnosis with other pathologies. Its rigorous and detailed clinical 

examination is essential for an early detection of oral cancer, which can be 

influenced by the patient's interval, health professional's interval, total diagnosis 

interval and total interval. 

Conclusions- The diagnosis of potentially malignant lesions and oral cancer 

generally occurs in an advanced stage of the disease, most commonly due to a 

poor initial diagnosis, lack of knowledge of the patient or medical inexperience / 

negligence, which evidently decreases the survival rate, regardless of the therapy 

used. 
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Keywords: Head and neck cancer; Oral cancer; Oral Squamous cell carcinoma; 

Potentially malignant lesions; Early diagnosis of oral cancer; Leukoplakia 
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Introdução 

 

O cancro oral é o sexto cancro  mais comum no mundo com cerca de 300 

000 novos casos anuais e com uma taxa de mortalidade que ronda os 50%.  

Compreende cerca de 30% de todos os tumores malignos da cabeça e pescoço 

e representa 1-2 % de todos os cancros que podem surgir no corpo. (1, 2) 

 Apesar de nos últimos 30 anos ter ocorrido uma evolução no 

conhecimento existente acerca do cancro oral e um avanço no ramo da cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia, a taxa de sobrevivência a 5 anos não sofreu a 

melhoria esperada.(3, 4)       

 Também seria espectante que devido á facilidade com que é realizado o 

exame físico da cavidade oral e a acessibilidade das estruturas a observar fosse 

possível diminuir o número de casos em que o cancro oral é diagnosticado já em 

estadio avançado e, por consequência, aumentar a taxa de sobrevivência, o que 

não se verificou. (2, 5)        

 Ao longo das últimas décadas, a incidência de cancro oral tem vindo a 

diminuir significativamente em regiões como a Ásia, América do Norte e 

Austrália. Contrariamente, na Europa do sul e Europa occidental, verificou-se um 

aumento na incidência. Isto reflete a presença de fatores de risco como o forte 

consumo de tabaco e álcool nestas populações.(6)    

 Também a incidência do cancro oral relacionado com infeção pelo vírus 

do papiloma humano tem vindo a aumentar em alguns destes países, em parte 

devido a alterações nos comportamentos sexuais. Os locais da cavidade oral 

mais frequentemente afetados são a orofaringe, as amígdalas e a base da 

língua.(6, 7)    

O carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermóide constitui 

cerca de 90% dos cancros da cavidade oral. Os locais mais frequentes ao 

aparecimento do carcinoma de células escamosas são os bordos laterais da 

língua (40%), o pavimento da boca (30%) e o lábio inferior.(8)   

 Dentro dos cancros de células não- escamosas os mais frequentes são o 

carcinoma mucoepidermóide (54%), o adenocarcinoma (17%), o carcinoma 

adenóide cístico (15%) e o carcinoma das glândulas salivares minor (5%). (6-8) 
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É aceite, de forma unânime, que uma deteção precoce, apoiada num 

programa de rastreio eficiente permite o correto diagnóstico de lesões 

potencialmente malignas ou em estadios iniciais, o que permite fornecer o melhor 

tratamento possível e assim possibilitar um aumento da taxa de sobrevivência. 

Existe um consenso de que no cancro oral, quanto maior o atraso no diagnóstico, 

mais avançado será o estadio da doença.(5, 9)    

 Quando diagnosticado num estadio inicial (estadio I), a taxa de 

sobrevivência a 5 anos é de 80 %, valor este que se opõe aos 30- 50% registados 

em pacientes diagnosticados em estadios avançados (estadio III-IV). (8)  

      

O prognóstico depende largamente de fatores relacionados com o estilo 

de vida do paciente, nomeadamente, hábitos tabágicos, consumo de álcool, 

comorbilidades existentes e evidentemente, o estadio do tumor.(7)  

 A deteção precoce do cancro oral e o seu consequente tratamento têm 

impactos físicos, sociais e económicos sendo considerados meios efetivos de 

melhoria da taxa de sobrevivência, redução de custos hospitalares e diminuição 

do tempo de tratamento. Quando os pacientes são diagnosticados em estadios 

avançados (III e IV)  necessitam de tratamento cirúrgico radical que pode resultar 

em desfiguração, isolamento social, aumento dos níveis de morbilidade e até 

morte. (3, 9) 

De forma a evitar diagnósticos tardios, é imperativo perceber quais os 

fatores responsáveis pelos atrasos dos diagnósticos e de que forma é possível 

colmatar estas falhas. 
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Materiais e métodos 

 

A pesquisa foi elaborada com recurso a bases de dados internacionais 

PubMed e Google Scholar. Foram consultados livros disponíveis na biblioteca 

da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto.  

 Foi utilizado o marcador AND. A primeira pesquisa foi efetuada de modo 

a obter uma visão generalista sobre o cancro oral e as seguintes limitaram-se 

aos parâmetros a abordar, aprofundando-os.      

 Os critérios de inclusão adotados foram: idioma restringido apenas a 

inglês e português com acesso ao texto na íntegra cujo título e/ou resumo 

abordassem o tema do cancro oral. Foram incluídos artigos, metaanálises e 

revisões sistemáticas.        

 Como critérios de exclusão foram considerados artigos que não 

contivessem os termos de pesquisa no título ou no resumo; artigos cujo conteúdo 

era repetido e todos os artigos que não se encontrassem inteiramente 

disponíveis nos idiomas selecionados. Não foram incluídos casos clínicos. 

 As combinações de palavras utilizadas foram as seguintes: “Oral cancer 

AND screening”;  “Oral cancer AND diagnosis”; “Oral cancer AND refferal”; “Oral 

cancer AND delay”.          

 Adicionalmente foram incluídos artigos mais antigos com conteúdo 

relevante que constassem da bibliografia dos artigos elegidos em primeiro lugar. 

 Para a elaboração desta monografia foram utilizadas 51 artigos e 1 livro. 

 As tabelas usadas foram adaptadas de vários artigos. 

 

Os termos Mesh utilizados foram: “Mouth neoplasms”, “Head and neck 

neoplasms”, “Precancerous conditions”, “leukoplakia”, “Erythroplasia”, “Cheilitis”, 

“Lichen planus” 
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Desenvolvimento 

 

Cancro oral- Carcinoma das células escamosas 
 

O cancro oral pode ser subdividido em três categorias: carcinoma da 

cavidade oral, carcinoma da zona vermelha do lábio e carcinomas da 

orofaringe.(2)          

 A baixa taxa de sobrevivência verificada no cancro oral é suportada pelo 

diagnóstico tardio e pelos factores de risco associados que manifestam 

consequências na saúde a longo prazo.       

 Alguns dos factores de risco atualmente associados ao cancro oral são 

consumo de tabaco, consumo exagerado de álcool, radiação ultravioleta (UV), 

malnutrição, suscetibilidade genética, irritação traumática, vírus (como o HPV), 

bactérias (como Treponema pallidum responsável pela sífilis) e fungos (como 

Candida albicans responsável pela candidíase oral).(10) Dentro destes factores 

podemos destacar o papel do consumo de tabaco e o consumo de álcool. 

Estudos epidemiológicos demostram que o risco de vir a desenvolver cancro oral 

é cinco vezes superior nos fumadores, comparativamente aos não fumadores.(2)

 Por outro lado, está bem estabelecido que a cessação tabágica contribui 

para a redução do risco do cancro oral. Num período de cessação tabágica 

superior a 5 anos o risco diminui 50% e em pacientes que tenham deixado de 

fumar há mais de 10 anos este risco é similar ao de pacientes que nunca tenham 

fumado.(11) Existe uma forte associação entre o consumo excessivo de álcool e 

o consumo de tabaco, sendo que cerca de 80 % dos pacientes dependentes de 

álcool, são também fumadores. (12)Também a dependência de nicotina é mais 

severa em pacientes com historial de dependência alcoólica.(13)   

 Em fumadores, o consumo moderado/elevado de álcool aumenta entre 3 

a 9 vezes o risco de desenvolver um cancro da cavidade oral, mostrando um 

efeito sinérgico entre estes dois fatores. (1, 12, 14) Segundo Zygogianni et al. 61 

% dos casos de cancro oral ocorrem em pacientes que fazem uso concomitante 

de álcool e tabaco.  
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O fumo do tabaco contém diversos componentes com efeitos 

cancerígenos que podem ser agrupados em três grupos distintos: nitrosaminas, 

benzopirenos e aminas aromáticas. Estes produtos químicos sofrem alterações 

por enzimas oxidativas que tornam o produto final pobre em eletrões e capaz de 

se ligar covalentemente ao DNA e consequentemente, gerar regiões mutadas.(7) 

Segundo a Global cancer statistics (2011), o álcool é responsável por 33% 

das mortes causadas por cancro oral nos países desenvolvidos e por 14 % nos 

países em desenvolvimento.(6)       

 O álcool pode atuar como factor de risco local ou sistémico. Na mucosa 

oral, o etanol tem a capacidade de aumentar a permeabilidade através da 

dissolução dos componentes lipídicos do epitélio e causar atrofia epitelial e 

interferência nos mecanismos de síntese e reparação do DNA. Sistemicamente, 

o álcool apresenta efeitos genotóxicos e mutagénicos como redução do fluxo 

salivar, dano hepático e o seu uso crónico está associado a um 

comprometimento da imunidade inata e adquirida, resultando em maior 

suscetibilidade a infecções e neoplasias. (15) 

O papilomavírus humano é também um fator de risco, sendo que o HPV 

16 e o HPV 18 estão associados ao desenvolvimento do cancro da cavidade oral 

e amígdalas faríngeas.        

 A incidência de novos casos de carcinoma de células escamosas e cancro 

da orofaringe associados ao HPV tem vindo a aumentar (20% e 85%, 

respectivamente) enquanto que a incidência das mesmas neoplasias associadas 

ao consumo de tabaco tem vindo a diminuir. (16)    

 O HPV contribui para o mecanismo de carcinogénese através de duas 

proteínas codificadas por vírus. A proteína E6 promove a degradação do gene 

supressor p53 e a proteína E7 promove a degradação do gene supressor pRb, 

causando alterações no controlo do ciclo celular.(1, 17)    

 Entre grupos de jovens adultos não- fumadores, o desenvolvimento de 

carcinoma das células escamosas está normalmente associado á infeção 

sexualmente transmissível por HPV.(18)  

Patologias raras como xeroderma pigmentoso, anemia de Fanconi, 

disqueratose congénita e o síndrome de Plummer- Vinson apresentam-se como 

possivéis fatores predisponentes para o desenvolvimento de cancro oral.(19) 
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Atualmente são também discutidos como possivéis fatores de risco a má higiene 

oral, ausência de número elevado de dentes e a presença de próteses mal 

adaptadas.(8) 

Na prática clínica, o perfil do paciente com carcinoma de células 

escamosas é do género masculino, fumador e com mais de 40 anos, 

apresentando sintomas como desconforto local e dor que sucedem ao 

aparecimento de uma úlcera com alteração de cor e textura e, geralmente, com 

presença de lesões precursoras como a leucoplasia e eritroplasia. (20) 

O carcinoma de células escamosas pode então apresentar-se na forma 

de placas e toma o nome de  leucoplasia, ou como manchas vermelhas tomando 

o nome de eritroplasia, ou pode tomar a forma de uma úlcera na superfície 

mucosa, ou de uma massa exofítica de aspeto papilar que progride localmente 

por invasão, tendo a capacidade de metastizar para os gânglios linfáticos 

regionais. (21, 22) 

Os locais mais frequentes para o aparecimento do carcinoma oral são a 

língua (bordo lateral e superfície ventral), pavimento da cavidade oral e o lábio 

inferior, porém, a zona lateral da língua e o pavimento da boca quando 

combinadas com o palato mole formam um local de risco acrescido. Isto 

acontece porque esta região em forma de ferradura permite que a saliva que 

está em contacto permanente com a mucosa fina e não queratinizada do palato 

mole seja um veículo de transporte de agentes carcinogénicos.(2) 

O grau de displasia, a invasão tumoral e a ocorrência de metástases 

cervicais correspondem a fatores determinantes no prognóstico da doença e na 

abordadem terapêutica a ser utilizada.(4) 

O diagnóstico baseia-se, na maioria dos casos, no exame clínico e na 

biópsia que é seguida de exame histológico sendo que a dor não é, muitas vezes, 

um bom indicador para o clínico, uma vez que, carcinomas orais em estadios 

iniciais são assintomáticos.(9, 23) 
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De acordo com o Dental Council, alguns dos sinais e sintomas válidos 

para referenciamento por parte do médico dentista são(21): 

- Lesão ulcerosa que persiste por mais de 14 dias após a remoção de 

possível fator causal; 

- Lesão branca, vermelha ou combinada que não é removida por 

raspagem; 

- Protuberância evidente; 

- Lesão pigmentada localizada, 

- Qualquer lesão com características suspeitas ( rápido crescimento, 

infiltração, dureza, fixação) 

- Dor orofacial que persiste por mais de 4 semanas sem razão aparente; 

- Existência de um nódulo recente no pescoço; 

- Disfagia que permanence por mais de 3 semanas sem motivo aparente; 

- Mobilidade dentária que não pode ser explicada por doença periodontal 

ou trauma; 

- Lesão óssea sem causa aparente; 

- Diminuição da sensibilidade facial e parestesia de origem desconhecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico precoce do cancro oral 

32 
 

Deve ainda ser ainda feito o estadiamento do tumor através da 

classificação TNM desenvolvida pela UICC (Union Internationale Contre le 

Cancer), de modo a estabelecer o tratamento adequado e o prognóstico. (1, 8, 

10, 23) 

Esta classificação permite aos profissionais de saúde a uniformização do 

registo e facilita a comunicação e partilha de informação. 

- O T refere-se ao tamanho do tumor. 

- O N refere-se à sua disseminação para gânglios linfáticos próximos          

do local originário do tumor. 

- O M refere-se à existência ou ausência de metástases, ou seja, a 

extensão do tumor em localizações distantes do local de origem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabela 1- Classificação TNM 
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Lesões potencialmente malignas 

 

As lesões detetadas no exame clínico que antecedem a ocorrência do 

cancro são designadas por lesões pré-malignas e em 2017 a Organização 

Mundial de Saúde definiu-as como “apresentações clínicas que acrescentam um 

risco de desenvolvimento de cancro na cavidade oral, quer seja numa lesão 

percursora definida ou em mucosa oral clinicamente normal”. A OMS classifica 

estas lesões potencialmente malignas relativamente ao seu grau de displasia em 

leve, moderada, severa, carcinoma in situ e doença invasiva. (24) 

Carcinomas de células escamosas invasivos podem ser precedidos pela 

presença de alterações pré-malignas na mucosa oral clinicamente identificáveis. 

Estas lesões são de cor branca (leucoplasia), vermelha (eritroplasia) ou branca 

e vermelha (eritroleucoplasia). Á medida que o carcinoma se desenvolve o 

paciente pode apresentar sinais e sintomas, como a presença de uma úlcera que 

não cicatriza e sintomas mais tardios como mobilidade dentária, dificuldade em 

usar as próteses dentárias, disfagia, disartria, odinofagia e até linfadenopatias.(2, 

22) 

A associação a lesões potencialmente malignas deve aumentar a suspeita 

do clínico quanto à malignidade da lesão e quanto ao nível de risco do paciente, 

contribuindo assim para um diagnóstico precoce.(3, 11) Fazem parte destas 

lesões potencialmente malignas a leucoplasia, a eritroplasia, a fibrose oral 

submucosa, o líquen plano oral e a queilite actínica. 

 

Leucoplasia 
 

Segundo a OMS, leucoplasia define-se como “ placa branca de risco 

questionável que excluiu (outras) doenças ou distúrbios conhecidos que não 

apresentam risco aumentado de cancro”. Adaptando esta definição para os 

clínicos, podemos definir leucoplasia como “ placa predominantemente branca, 

não removível por raspagem, após a exclusão clínica, histopatológica ou por 

outros meios de diagnóstico de outras lesões brancas”. (25) 
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Leucoplasia é a lesão pré-maligna mais comum com uma prevalência 

mundial de cerca de 1 %, mais acentuada no sexo masculino . É mais comum 

em fumadores do que em não-fumadores, sendo que a cessação tabágica 

contribui para a regressão e até desaparecimento da lesão. (11, 25) 

Os locais mais suscetivéis de desenvolver leucoplasia são a mucosa 

bucal, a mucosa alveolar e o lábio inferior, sendo que os locais onde se verifica 

uma maior disposição para a presença de displasia em lesões de leucoplasia 

são o pavimento da cavidade oral, bordos laterais da língua e lábio inferior.(26) 

A taxa de malignização da leucoplasia apresenta variações entre 2 e 3 %.(25) 

 Para a realização do seu diagnóstico, o clínico deve basear-se 

essencialmente num exame visual e exame táctil, não existindo outros meios de 

diagnóstico.  Histologicamente, a leucoplasia pode variar desde hiperqueratose 

sem displasia epitelial até diversos graus de displasia, bem como, carcinoma in 

situ, carcinoma das células escamosas e carcinoma verrucoso.(19, 24) 

Tabela 2- Diagnóstico diferencial da leucoplasia 
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Waldron and Shafer estudaram microscopicamente 3256 amostras de 

tecido clinicamente diagnosticado como leucoplasia e verificaram que 80,1 % da 

amostra era composta por uma combinação de hiperortoqueratose, 

hiperparaqueratose e acantose sem displasia epitelial. Cerca de 12,2 % da 

amostra apresentava displasia leve a moderada e 4,5 % apresentava displasia 

severa ou carcinoma in situ. Carcinoma das células escamosas com 

características invasivas foi detetado em 3,1 % das amostras.(27)  

Atualmente são reconhecidos dois diferentes tipos clínicos de leucoplasia, 

homogénea e não-homogénea. Esta diferenciação assenta no facto de que 

poderá existir uma correlação entre o tipo clínico e o risco de transformação 

maligna, sendo o tipo não-homogéneo apontado como causador de maior 

risco.(19)  

A leucoplasia homogénea é caracterizada como uma lesão plana, lisa, 

uniforme e de cor branca.  

A leucoplasia não-homogénea pode ser dividida em leucoplasia nodular, 

leucoplasia verrucosa e leucoplasia eritematosa.  

A leucoplasia eritematosa ou leucoeritroplasia é mais suscetível de 

malignizar, sendo clinicamente reconhecida como uma lesão irregular, rugosa e 

com cor que pode apresentar  variações entre o branco e vermelho.(2) 

A leucoplasia proliferativa verrucosa é uma lesão não-homogénea 

multifocal, de superfície exofítica e de dimensões superiores a 2 cm que com o 

seu desenvolvimento tende a adquirir uma textura papilar bem diferenciada, 

podendo mesmo progredir até ao ponto onde a lesão pode ser categorizada 

microscopicamente como carcinoma verrucoso. (24, 25) 

Independentemente da existência de displasia celular no exame 

histológico, as lesões leucoplásicas devem ser removidas através de meios 

cirúrgicos ou não-cirúrgicos como o laser mas a sua eliminação permanente não 

é garantida, sendo que o valor da recorrência anual varia de 5 a 10%, quer no 

local da lesão prévia ou noutro local. A presença de leucoplasia proliferativa 

verrucosa ou displasia leve a moderada nas margens cirúrgicas de uma lesão 

de carcinoma de células escamosas que tenha sido removida é indicador de um 
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risco acrescido para uma recorrência local e para um prognóstico diferente do 

inicial. (3, 11) 

Existem vários fatores de risco que aparentam contribuir para a 

trasformação maligna da leucoplasia, como por exemplo o diagnóstico prévio de 

cancro da cabeça e pescoço; sexo feminino; idade avançada; duração da lesão; 

subtipo clínico (não-homogéneo);  tamanho da lesão e localização da lesão 

(bordo lateral da língua e pavimento da cavidade oral). Também como fatores 

preditivos podemos destacar a presença de Candida Albicans, assim como, a 

presença de displasia de elevado grau, marcadores moleculares (p16INK4a e 

Ki-67), instabilidade cromossómica e perda de heterogozidade de 9p e mutação 

d p53.(20) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Leucoplasia homogénea (sem autorização do autor) 
Figura 1- Leucoeritroplasia representando carcinoma das 
células escamosas (sem autorização do autor) 

Figura 3- Leucoplasia verrucosa que evoluiu para 
carcinoma in situ com um carcinoma invasivo associado 
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Eritroplasia 
 

Similarmente à leucoplasia, o termo clínico “eritroplasia” deve ser usado 

para fazer referência a uma mancha  de cor vermelha que não pode ser clinica 

ou patologicamente definida por nenhuma outra condição.(24) 

A eritroplasia apresenta-se inicialmente como uma mancha granular bem 

delimitada de cor vermelha que se pode aumentar e difundir na mucosa oral 

envolvente. A sua prevalência é superior em indíviduos do sexo masculino e de 

idade avançada. Na maioria das vezes apresenta-se assintomática mas pode 

causar dor e sensação de queimadura em alguns pacientes, o que deve ser um 

sinal de alerta para o clínico.(16, 19, 28) 

A sua prevalência é inferior comparativamente á leucoplasia, mas a sua 

taxa de malignização é superior. Waldron and Shafer et al. verificaram que 100% 

dos casos de eritroplasia por eles estudados apresentava displasia epitelial de 

determinado grau.(24, 27) 

Mais de 90% dessas lesões exibem displasia epitelial, carcinoma in situ 

ou carcinoma das células escamosas na primeira biópsia. (5) 

 

Líquen Plano Oral 
 

O líquen plano oral (LPO) é uma doença inflamatória crónica sem etiologia 

conhecida que afecta a população adulta, maioritariamente o sexo feminino.  

 O líquen plano oral pode assumir a forma reticulada através de lesões 

queratóticas brancas assintomáticas ou a forma erosiva, que se manifesta 

através de lesões erosivas, ulceradas e dolorosas. (26, 29)    

 Clinicamente, o LPO pode apresentar-se através de seis formas distintas: 

reticular queratótica, papular, tipo placa, erusiva, atrófica, bulbosa 

(ulcerativa).(19, 29)         

 O líquen plano reticulado apresenta reticulações brancas presentes 

simetricamente e bilateralmente na mucosa oral, gengiva e língua. Este padrão 
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reticulado de estrias brancas é denominado de estrias de Wickham. O líquen 

plano erosivo é menos comum do que a forma reticular e ao contrário da forma 

reticular, as lesões apresentam-se sintomáticas.(2, 19) É caracterizado por ter 

potencial de recorrência, não ser contagioso e causar um ligeiro prurido que 

também se pode verificar a nível cutâneo. 

A classificação do líquen plano oral como lesão potencialmente maligna é 

controversa, uma vez que, o LPO pertence a um grupo heterogéneo de lesões 

com um fenótipo identificável, mas que histologicamente é similar a outras 

condições como é o caso da displasia oral. (16)    

 A prevalência de líquen plano oral está entre 2 a 5% sendo que a sua taxa 

de malignização é de cerca 1%, uma taxa muito inferior comparativamente a 

outras lesões.(24, 25)         

 Histologicamente, as suas características mais importantes são a 

destruição da camada celular basal, a presença frequente de corpos hialinos 

PAS positivos denominados de corpos de Civatte e a existência de infiltrado 

linfocítico na interface.(19)        

 No exame clínico é possível observar-se áreas eritematosas, atróficas e 

e com diferentes graus de ulceração central que podem formar um padrão de 

reação denominado gengivite descamativa.(19) 

 

Fibrose oral submucosa 

 

A fibrose oral submucosa é uma doença crónica resultante da acumulação 

de colagénio que produz tecido cicatricial, tecido fibroso e pode apresental 

potencial de malignização que varia entre 1,5 e 15%. Manifesta-se 

maioritariamente na mucosa bucal e tem como principais sintomas: fibrose 

submucosa, ulceração, dor, xerostomia, sensação de queimadura, limitação dos 

movimentos da língua, trismus, disfagia e alterações no paladar.(2, 26, 30) 

 Patologicamente caracteriza-se pela presença de inflamação crónica, 

deposição excessiva de colagénio nos tecidos conjuntivos abaixo do epitélio da 

mucosa oral e alterações musculares degenerativas.(19, 30)   

 A fibrose oral submucosa tem como fatores causais: presença de doenças 
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autoimunes, deficiência nas vitaminas B, C e ferro, infeção pelo HPV, consumo 

de alimentos condimentados e mutações genéticas.(2) 

 

Queilite actínica 
 

A queilite actínica é uma variante da queratose actínica que ocorre 

maioritariamente no lábio inferior e que tem a capacidade de se transformar em 

carcinoma das células escamosas entre 6 a 10% dos casos.(31, 32)  

 É caracterizada por diversos graus de alteração no epitélio dos lábios que 

clinicamente se verifica na atrofia do lábio, secura, eritema e bordos do 

vermelhão do lábio mal definidos.      

 O principal fator etiológico associado a esta lesão é a exposição frequente 

e prolongada aos raios UV sem proteção. Também estão indicados como fatores 

de risco a idade avançada (>60 anos), anormalidades genéticas que afetam a 

pigmentação como o albinismo e ainda historial de cancro de pele não-

melanocítico (2, 31)         

A queilite actínica é mais prevalente no sexo masculino, porém a sua 

prevalência exacta é desconhecida devido á a maioria dos dados existentes 

serem referentes ao carcinoma das células escamosas.(31)   

 Cerca de 95 % dos  carcinomas das células escamosas do lábio 

começaram por se manifestar como queilite actínica, sendo que 11% destes 

carcinomas irão metastizar.(31, 33)       

 Para o prognóstico do paciente é imperativo distinguir entre queilite 

(inflamação benigna), queilite actínica pré-maligna e carcinoma espinocelular 

através da realização de uma biósia e exame histopatológico.(2, 34) 
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História Clínica e Exame Clínico 
 

Apesar de alguma variação, as características clínicas associadas à 

malignidade tendem a ser características, o que coopera com o estabelecimento 

do diagnóstico. Na maioria das vezes o carcinoma epidermóide apresenta-se 

como uma lesão branca ou vermelha, sob a forma de úlcera unitária e crónica, 

como lesão com crescimento proliferativo ou como fissura.(8, 16)   

 Estas lesões são maioritariamente endurecidas e com sangramento fácil 

á sua manipulação, estando muitas vezes associadas a nódulos linfáticos 

aumentados, endurecidos e fixos.(2)      

 Na generalidade das vezes, os pacientes com lesões em estadio inicial de 

malignidade, não referem dor. A severidade da dor está associada a estadios de 

malignidade mais avançados caracterizados pela invasão da lesão nos tecidos 

mais profundos.(16, 35)        

 A avaliação inicial do paciente com suspeita de cancro oral deve conter 

uma história clínica completa, onde estejam incluídas informações como as 

queixas do paciente, o seu consumo de álcool, hábitos tabágicos,  dieta, hábitos 

de higiene oral, sedentarismo, infeção oral por HPV, exposição solar prolongada, 

doenças genéticas, imunodeficiência e, se existente, a medicação atual do 

paciente. Relativamente aos hábitos tabágicos e de consumo de álcool, devem 

ser registadas a frequência e duração.(23, 36)      

Após a recolha da anamenese, o clínico deve proceder ao exame clínico 

que é composto pela examinação intra-oral e a examinação extra-oral. No exame 

intra-oral, o clínico faz o exame visual e palpação dos tecidos moles orais. O 

exame extra-oral inclui a palpação dos gânglios linfáticos da região e o exame 

visual e palpação das regiões extraorais da cabeça e pescoço.(23) 

 O exame intra-oral  deve ser feito com auxílio de um espelho e gaze para 

tracionar e língua e permitir verificar todas as estruturas. Deve-se procurar 

qualquer alteração na cor e textura normal das mucosas, especialmente lesões 

brancas, vermelhas ou acinzentadas que possam parecer suspeitas.(8, 37)

 É de extrema importância a verificação de mucosas ulceradas, lesões 

exofíticas, aumentos de volume submucosos, limitação de movimentos da língua 

e zonas onde o doente refere dor e ardor. (19) 
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Caso o paciente possua alguma lesão crónica que persista por mais de 3 

semanas e caso tenha sido retirado o possível agente causador (irritantes locais, 

trauma, inflamação ou infeção) sem melhoria da lesão, esta deve ser objeto de 

avaliação histopatológica.(12)       

 Em pacientes que não apresentam nenhum outro fator de risco para além 

do trauma dentário, a localização de carcinoma epidermóide é mais frequente no 

local do trauma.(1, 2) 

 De acorco com o Guia para profissionais de saúde- Intervenção precoce 

no Cancro Oral (2015), o Médico Dentista deve observar a cavidade oral de 

forma detalhada e sistemática: 

1-Observar a zona vermelha dos lábios e pesquisar alterações de cor, volume, 

etc. 

2- Retrair o lábio superior examinando a mucosa e a gengiva. Manipular o lábio 

com o polegar e o indicador, procurando sentir quaisquer lesões submucosas. 

3-Retrair o lábio inferior examinando a mucosa e a gengiva. Manipular o lábio 

com o polegar e o indicador, procurando sentir quaisquer lesões submucosas. 

4-Examinar a mucosa bucal, um lado de cada vez, retraindo a comissura labial 

lateralmente e depois superiormente. 

5-Examinar todo o palato duro. 

6-Observar o palato mole e amígdalas, pedindo ao paciente que diga “Ahhhh” 

(esta manobra poderá ainda ser efetuada com o auxílio de uma espátula). 

7- Pedir ao paciente que eleve a sua língua até ao palato e examinar a face 

ventral da língua e o pavimento da boca. 

8- Tirar a língua para fora da boca, segurando-a com uma compressa de 2x2 e 

examinar os bordos laterais da língua. 

9- Inspecionar cuidadosamente todas as zonas de rebordo ósseo edêntulo. 

 

Com o exame extra-oral, o clínico espera encontrar qualquer sinal que 

possa justificar uma suspeita de carcinoma, como por exemplo, alterações de 

cor, assimetrias  e aumento de volume).     

 Devem ser palpados os gânglios submandibulares, submentoniamos, 

infra-parotídeos, pré-auriculares, pós-auriculares e occipitais. A nível muscular, 

examinar o músculo esternocleidomastóideu e ainda a região supra-clavicular e 

a articulação temporomandibular.(23)      
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 Apesar de atualmente ser alvo de diversos estudos que referem a sua 

falta de sensibilidade e especificidade, o exame visual e o exame táctil da cabeça 

e pescoço associado a biópsia e a exame histopatológico ainda é preconizado 

como o meio de diagnóstico precoce do carcinoma epidermóide mais fiável.(8, 

9)Uma biópsia realizada com a técnica correta e atempadamente permite obter 

a arquitetura celular necessária para um diagnóstico definitivo e reduzir 

significativamente o atraso do profissional no diagnóstico.(38) 

 

Diagnóstico Precoce do Cancro Oral 
 

O prognóstico dos pacientes com carcinoma de células escamosas 

depende do estadio da doença aquando o seu diagnóstico. Um diagnóstico 

precoce do carcinoma de células escamosas contribuirá para uma diminuição da 

morbidade do tratamento e para um possível prognóstico mais favorável. (23, 

35) 

O conceito de “precoce” pode ser relativo ao processo de carcinogénese, 

ao tamanho reduzido da lesão aquando a sua deteção e ainda ao curto período 

de tempo decorrido entre o aparecimento de sintomas e o diagnóstico 

definitivo.(39)         

O crescimento do número de células cancerígenas e consequentemente 

o crescimento do tumor, dependem do ciclo celular das células em mitose, da 

fração das células tumorais proliferadoras e da fração de perda celular 

espontânea.(1)         

 Sendo o cancro da cabeça e pescoço relativamente rápido na proliferação 

celular, caso não ocorresse perda celular, este teria a capacidade de duplicar de 

tamanho em cerca de 6-7 dias. Esta capacidade do tumor em duplicar o seu 

tamanho é influenciada pelo sistema imunitário do hospedeiro e fatores micro-

ambientais como a angiogénese.(1)      

 A taxa de crescimento do tumor pode, assim, apresentar-se como um fator 

de confusão relativamente á associação entre o estadio da doença e o seu atraso 

no diagnóstico. Isto verifica-se na medida em que pacientes com tumores 

agressivos e mau prognóstico não apresentam atraso no diagnóstico enquanto 
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que pacientes com tumores de baixa taxa de proliferação apresentam bom 

prognóstico mesmo com intervalos de diagnóstico mais longos.(3) 

 Quando referimos lesões potencialmente malignas que podem preceder 

o cancro da cavidade oral, estas são geralmente assintomáticas e subtis, bem 

como os cancros nas suas fases iniciais. (8) Isto leva a que na maioria das vezes 

o paciente só procure ajuda profissional quando a lesão já se encontra em fase 

sintomática, principalmente no carcinoma de células escamosas. (3, 40) 

Para que o diagnóstico precoce seja possível, os clínicos devem adotar 

uma atitude de elevada vigilância, sobretudo em indivíduos com idade superior 

a 40 anos em que estejam presentes o uso continuado de tabaco e uma ingestão 

imoderada de álcool. (23, 40, 41)       

 O clínico tem a responsabilidade de conhecer as diferentes 

apresentações clínicas do cancro oral, bem como educar os pacientes 

relativamente aos fatores de risco associados e á necessidade de visitas 

regulares ao Médico Dentista. (8, 23, 40). 

Está comprovado que um aumento na regularidade da procura de 

cuidados médico-dentários está associado a um diagnóstico numa fase mais 

inicial.(9) Não só o Médico dentista deve deter esta responsabilidade, como 

também o médico assistente.  

Segundo Kao et al, estes clínicos têm acesso regular á cavidade oral dos 

pacientes e podem prescindir de algum do seu tempo para realizar um exame 

minucioso uma vez que grupos de risco como pessoas idosas tendem a recorrer 

mais vezes ao seu médico assistente do que ao seu médico dentista, 

consequência da existência de outras comorbilidades.(41) 
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Atraso no diagnóstico 
 

O diagnóstico precoce do cancro oral pode ser condicionado por diversos 

fatores dinâmicos relativos á prestação de cuidados primários. Nestes fatores 

incluem-se a falta de conhecimento acerca do cancro oral por parte dos clínicos 

gerais e médicos dentistas; o serviço de prestação de cuidados primários; a 

relação entre médico e paciente e a otimização das suspeitas de cancro oral.(11, 

42, 43) 

O atraso do diagnóstico pode estar relacionado com o paciente (intervalo 

do paciente) ou com o clínico (intervalo do profissional de saúde). 

 

Intervalo do paciente 
 

O intervalo do paciente é definido como sendo o intervalo entre a deteção 

e consciencialização de uma alteração corporal por parte do paciente e a 

primeira consulta com um profissional de saúde. (43) 

A falta de conhecimento acerca dos sintomas iniciais do cancro oral por 

parte do paciente é uma das causas para a busca tardia de aconselhamento 

médico, assim como, o medo do diagnóstico de cancro; a desvalorização dos 

sintomas; o tamanho pequeno da lesão na fase inicial e a dificíl visualização das 

lesões em determinados sítios da cavidade oral; o estatuto sócio-económico; 

acesso limitado a cuidados de saúde primários e a inexistência de visitas 

regulares ao Médico Dentista. (11, 35, 42, 43) 

Um estudo de Zohoori et al. (2018) concluiu que a aceitação do rastreio 

de cancro oral pode ser melhorada entre os pacientes de risco através do ensino 

dos sinais e sintomas do cancro oral; uma clarificação acerca do papel dos 

médicos dentistas no diagnóstico do cancro oral; o incentivo dos médicos 

dentista á realização do rastreio em consultas de rotina e através da associação 

do cancro oral como uma problema de saúde geral e não apenas um problema 

de saúde oral. (36) 
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Um estudo de Varela- Centelles et al. (2017) num cento hospitalar do norte 

de Espanha demonstrou  um intervalo do paciente de 31,5 dias. Este resultado 

é muito próximo aos 30 dias de intervalo reportados pelo National Audit of Cancer 

Diagnosis in Primary Care (UK) e também similar ao resultado reportado por uma 

série de casos na Finlândia. A verificação destes resultados sugere que, apesar 

de geograficamente distantes, a similaridade sócioeconómica pode ser um factor 

de relevância no intervalo do paciente. (44-46)  

A consciencialização do paciente é fundamental para um diagnóstico do 

cancro oral atempado, porém, a perspicácia do clínico tem um papel decisivo. 

 

Intervalo do profissional de saúde 
 

O intervalo do profissional refere-se ao intervalo de tempo decorrido entre 

a primeira consulta realizada com um profissional de saúde e o início do 

tratamento. (35, 42) 

O carácter assintomático do cancro oral em estadio inicial e a presença 

de sintomas não suficientemente indicativos pode levar o clínico a uma 

interpretação incorreta e consequentemente falhar o encaminhamento do 

paciente para uma avaliação mais detalhada, contribuindo assim para um atraso 

no diagnóstico.(13, 47) Este atraso pode variar desde 0 dias a 6 meses, sendo 

mais frequente de ocorrer em pacientes com idades inferiores a 40 anos.(43) 

Por todos estes motivos, a capacidade de diagnóstico deve ser 

aprimorada nos profissionais de saúde. 

Um estudo de Seoane et al. (2011) tentou perceber o impacto que a 

existência de um guideline de referenciação clínica de lesões suspeitas de 

malignidade teria na precisão dos diagnósticos realizados por alunos do último 

ano do curso de Medicina Dentária. No grupo experimental de alunos, onde se 

usou um guideline, verificou-se um aumento significativo na especificidade do 

diagnóstico do cancro oral, bem como, uma diminuição da possibilidade de não 

referenciação de um caso de malignidade e consequentemente, aumento do 

intervalo de diagnóstico.(21) 
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Similarmente, Saleh et al. (2014), constatou que existe uma associação 

direta entre o nível de confiança dos Médicos Dentistas e a frequência com que 

realizam rastreios do cancro oral e aconselhamento de cessação de 

comportamentos de risco aos seus pacientes. Este nível de confiança depende 

do número de anos de experiência profissional e existência de formação 

complementar na área do diagnóstico precoce do cancro oral. (40) 

 

Intervalo total de diagnóstico e intervalo total 
 

Também podemos considerar o intervalo total de diagnóstico, que é o 

período de tempo decorrido entre os primeiros sintomas do paciente e o 

diagnóstico histológico de malignidade e o intervalo total, que se define como 

sendo o período de tempo decorrido entre os primeiros sintomas e o ínicio do 

tratamento.(35, 42) 

O estudo de Varela- Centelles et al. (2017) e um estudo de Wang et al. 

(2018) demonstrou que o tempo decorrido entre os primeiros sintomas do 

paciente com carcinoma de células escamosas e a procura de cuidados 

profissionais foi responsável pela maior parte do atraso do diagnóstico e, 

consequentemente, do tratamento.(42, 44) 

No estudo de Wang et al não foram encontradas variações significativas 

nas distribuições subjacentes dos intervalos dos pacientes por doença em 

estágio inicial e tardio. 

Também no estudo de Seoane-Romero et al. se não se verificou uma 

ligação significativa entre o atraso no diagnóstico e o estadio avançado do tumor, 

levantando-se assim a hipótese da rapidez na obtenção de um diagnóstico não 

garantir a descoberta de um tumor em estadio inicial.Apesar desta observação, 

o atraso do diagnóstico de uma neoplasia é universalmente inaceitável. (21, 44) 

Este resultado é comum a outros estudos relativos a diferentes tipos de 

cancro, o que levou a que alguns investigadores propusessem que a taxa de 

crescimento do tumor é fator predominante no estadio de apresentação do 

carcinoma comparativamente ao intervalo total de diagnóstico. (11, 43) 
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A dificuldade em determinar uma relação temporal entre o intervalo de 

diagnóstico e o estadio do carcinoma de células escamosas pode estar 

relacionada com o facto de que carcinomas com uma taxa de crescimento rápido 

podem apresentar intervalos curtos entre o aparecimento de sintomas e o 

estabelecimento de um estadio avançado da doença enquanto que aqueles com 

crescimento lento e sintomas leves podem levar o paciente a desvalorizar os 

sintomas sem que isso afete o estadio inicial da doença quando diagnosticada. 

(42) 

Por outro lado, tumores com progressão mais rápida têm maior 

probabilidade de causar sintomas mais evidentes como dor e sangramento e 

assim, diminuir o risco de falha diagnóstica. Isto pode levar, ainda que de forma 

paradoxa, a uma diminuição do intervalo de diagnóstico em carcinomas de 

estadio avançado. (42, 48) 

Lopez et al. (2019) estudou a influencia entre o intervalo hospitalar ( 

intervalo entre o primeiro contacto do paciente com um especialista e o ínicio do 

tratamento) e a taxa de sobrevivência. Resultante deste estudo, o intervalo 

hospitalar médio foi de 23,4 dias, sendo que os pacientes com intervalos de 

hospitalização curta obtiveram uma taxa de mortalidade significativamente 

maior.(48) 

Esta associação é justificada pelo “paradoxo do tempo de espera”, onde 

pacientes gravemente doentes com tumores agressivos e com maior 

mortalidade associada são priorizados de forma a impedir que o tumor metastize 

e se torne impossível de tratar cirurgicamente.(48) 

 

Rastreios oportunistas 
 

O rastreio da população geral com o objetivo de detetar cancro oral ou 

lesões potencialmente malignas num estadio inicial não teria um custo-benefício 

favorável e não é recomendado.(13, 16, 42) Isto acontece porque rastreios para 

patologias com baixa prevalência aumentam o risco de falsos positivos e falsos 

negativos.(16) 
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A realização de rastreios oportunistas por parte de médicos dentistas e 

até higienistas orais através do exame intra-oral e palpação extra-oral a 

pacientes de alto risco, como fumadores e consumidores de elevadas 

quantidades de álcool é aconselhada. (3, 16, 41) 

Seoane- Romero et al. afirma que a a deteção do  carcinoma oral e 

faríngeo de células escamosas durante um exame não sintomático está 

associada a uma diminuição do estadio de diagnóstico. Esta afirmação também 

se demonstrou válida para pacientes que usufruam de visitas regulares ao 

Médico Dentista.(9) 

O impacto que o rastreio do cancro oral pode ter no outcome da doença 

foi demostrado num estudo realizado na India que envolveu 190 000 indíviduos. 

Através deste rastreio randomizado foi possível estabelecer associações entre o 

rastreio realizado pelos profissionais de saúde e a deteção precoce do cancro 

oral, diminuição da morbilidade e redução de 24 % na mortalidade de indíviduos 

de alto risco.(8) 

Estes rastreios dirigidos a populações de maior risco podem estar sujeitos 

a algumas limitações, nomeadamente, a inexistência da procura de cuidados 

médico-dentários, custos elevados e o conhecimento escasso da 

comunidade.(3, 49) 

Apesar da importância destes rastreios advir do facto de tradicionalmente 

estadios mais avançados de carcinoma de células escamosas serem associados 

a atrasos na procura de cuidado médico e de um diagnóstico, não existe 

evidência científica suficiente que suporte esta associação.(39) Isto acontece 

devido á existência de uma série de limitações presentes nos estudos realizados 

até á data, como por exemplo, a heterogeneidade da definição e quantificação 

do atraso no diagnóstico, a natureza retrospectiva dos estudos e erros de viés 

associados á memória do paciente. Para amenizar estes erros, muitos estudos 

utilizam a colaboração de parentes próximos do paciente para a validar a 

informação recolhida.(36) 

Uma vez que o paciente constitui o principal elemento capaz de diminuir 

o intervalo total de diagnóstico, é imperativo que ocorra uma consciencialização 
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pública e uma aposta na divulgação de informação relativa ao cancro oral através 

de intervenções educacionais com possível uso dos meios de comunicação. (49) 

Após o diagnóstico e tratamento, estes pacientes devem ser 

acompanhados através de follow-ups de forma a monitorizar a alta incidência de 

segundos tumores primários e a alta taxa malignização presente em pacientes 

com lesões pré-cancerosas.(1, 23, 50) 

 

Portugal e diagnóstico precoce do cancro oral 
 

Em 2015, Monteiro et al. estudou o nível de conhecimento e 

consciencialização da população da cidade do Porto relativamente ao cancro 

oral. Deste estudo realizado através de entrevistas a 1116 indivíduos resultou 

que apenas 23,7% dos inquiridos referiu o cancro oral como um dos tipos de 

cancro que conhece. Quando questionados acerca de fatores de risco para o 

cancro oral, 54,8% referiu o tabaco e 24,6% referiu o álcool. Relativamente á 

perceção dos indíviduos quanto á apresentação das lesões malignas da 

cavidade oral, 58,8% refere desconhecer qualquer sinal ou sintoma do cancro 

oral.(51) Estes resultados são preocupantes e revelam a contínua necessidade 

de implementação de medidas educacionais e preventivas na população.  

RORENO- Dados oncológicos da região norte de Portugal 
 

O Registo Oncológico Regional do Norte (RORENO), sediado no IPO-

Porto, é uma base de dados completa e atualizada de todos os casos de doença 

oncológica ocorridos na região Norte de Portugal criada com o objetivo de 

contribuir para a diminuição da incidência do cancro, melhorar a prestação de 

cuidados de saúde e permitir seguir estes casos ao longo do tempo. 

Segundo os dados mais recentes da base de dados RORENO, em 2017, 

foram admitidos no Instituto Português de Oncologia do Porto 333 pacientes com 

tumores malignos da cavidade oral e faringe, sendo 266 casos do sexo 

masculino e 67 do sexo feminino.      

 Dos 45 tumores malignos da boca detetados, 28 encontravam-se no 

estadio IV aquando o diagnóstico. Relativamente aos tumores malignos da 



Diagnóstico precoce do cancro oral 

50 
 

língua, foram detetados 43, sendo que destes, 25 se encontravam no estadio IV 

no momento do diagnóstico.(52) 

Também em 2017, a base de dados RORENO publicou um documento 

relativo á sobrevivência global dos doentes diagnosticados no IPO no período 

entre 2009 e 2010. Segundo estes dados e especificamente para a cavidade 

oral, é possível constatar que a taxa de sobrevivência a 5 anos para tumores 

localizados foi de 66,1 %, para tumores localizados em estadio avançado foi de 

39,1% e pacientes com tumores regionais tiveram uma taxa de sobrevivência de 

31,3%. Pacientes com tumores metastizados não foram contabilizados na taxa 

de sobrevivência.(52) 

Quando há suspeitas de lesões potencialmente malignas, o paciente deve 

ser encaminhado para consultas especializadas (hospitalares ou em 

ambulatório, públicas ou privadas) de modo a confirmar o diagnóstico. O 

paciente pode ser encaminhado pelo médico de família ou pelo médico que 

realizou a biopsia, com um relatório da mesma. Neste relatório deve estar 

presente a história médica do paciente e deve conter uma descrição detalhada 

da lesão (data de aparecimento, localização, tamanho, cor e consistência).(21) 

O tratamento do cancro oral é geralmente feito em Unidades de Saúde 

multidisciplinares e orientado por um Serviço ou Departamento de Cirurgia da 

Cabeça e do Pescoço ou Cervico-facial. A terapia depende da localização e 

estadio do carcinoma e também do estado de saúde geral do doente. 

 

PIPCO- Projeto de Intervenção Precoce do Cancro Oral 
 

De forma a aumentar a sobrevivência a 5 anos nos indíviduos 

diagnosticados com cancro oral e pertencentes ao grupo de maior risco, em 

2014, a Direção-Geral da Saúde aliou-se á Ordem dos Médicos Dentistas e 

publicou uma norma onde passou a incluir o PIPCO – Projeto de Intervenção 

Precoce do Cancro Oral no Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 

(PNPSO). (23, 53)         

 Este projeto tem como objetivos utilizar de forma eficiente toda a 

capacidade instalada em serviços públicos e/ou privados para o diagnóstico 
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diferencial de lesões potencialmente malignas ou malignas da cavidade oral e 

intervir precocemente no seu tratamento, tentando alcançar o período de tempo 

o mais curto possível.        

 O processo é desencadeado a partir do médico de família, na sequência 

de 2 situações possíveis: ou é realizado um rastreio oportunista de utentes de 

elevado risco (deve ser realizado de 2 em 2 anos) ou é realizado um diagnóstico 

clínico de lesões malignas ou potencialmente malignas, detetadas por queixa ou 

observação do utente ou referidas pelo médico estomatologista ou médico 

dentista.          

 Em qualquer dos casos, sempre que se confirme a existência de uma 

lesão suspeita, que na opinião do médico de família deva ser submetida a 

procedimentos de diagnóstico diferencial e biópsia, é emitido um cheque 

diagnóstico de referenciação para um médico aderente credenciado para o 

efeito.          

 Quando a suspeita de lesão maligna é detetada por um médico dentista 

ou estomatologista, o utente deve ser referenciado ao médico de família, para 

que seja operacionalizado, com o máximo de urgência, o acesso do utente a um 

cheque-diagnóstico.        

 Na posse do cheque-diagnóstico, o utente do Serviço Nacional de Saúde 

marca consulta para o profissional da sua preferência, que conste da lista 

nacional de médicos aderentes específica para este efeito. Em cada distrito há 

um conjunto de profissionais habilitados para a realização de diagnóstico 

diferencial de lesões da cavidade oral. 

O cheque-diagnóstico é utilizado pelo médico aderente com o registo do 

diagnóstico/suspeita de diagnóstico. Para a realização da biópsia, o médico 

aderente procede à recolha do produto biológico, emitindo para o efeito o cheque 

biópsia. 

Na posse do produto biológico enviado pelo médico aderente, o 

Laboratório procede à realização da análise e ao carregamento do resultado no 

SISO ( plataforma de Sistema de Informação para a Saúde Oral), no prazo de 4 

dias, e ao envio de relatório anatomopatológico detalhado, via e-mail, para o 

médico aderente.  

Em face de um resultado anatomopatológico: 
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• Negativo para cancro oral, o médico aderente e/ou o médico de família 

informam o utente; 

• De lesão potencialmente maligna, o médico aderente ou o médico de 

família comunicam o resultado ao utente, devendo o médico de família proceder 

à sua referenciação hospitalar via “consulta a tempo e horas” (CTH); 

•  De cancro oral registado pelo laboratório, dá origem ao envio de uma 

mensagem no SISO ao médico-aderente, e aos pontos focais do Instituto 

Português de Oncologia  de referência do utente, bem como, para estes últimos, 

ao envio via e-mail de relatório anatomopatológico detalhado. O médico aderente 

deve, de imediato, contactar o utente a fim de lhe transmitir o resultado do 

exame.  

O IPO de referência contacta o utente, num prazo máximo de 24 horas, 

transmitindo a data da consulta e, caso necessário, providencia uma intervenção 

médico-cirúrgica prioritária. 
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Conclusão 
 

A capacidade de controlo do cancro oral baseia-se em dois grandes 

fatores: prevenção e diagnóstico precoce.  

É relevante implementar estratégias que eduquem a população acerca 

dos fatores de risco do cancro oral e dos seus sinais e sintomas. 

O Intervalo do paciente é um fator de destaque quando falámos do 

diagnóstico precoce do cancro oral e é nele que devem residir os esforços para 

uma deteção atempada de lesões potencialmente malignas. Para que isto 

aconteça, deve ser incentivado o autoexame da cavidade oral e as visitas 

regulares ao Médico Dentista. Devem ser priorizados rastreios oportunísticos 

com o objetivo de detetar lesões em período assintomático. 

Os profissionais de saúde, sejam Médicos Dentistas ou clínicos gerais, 

têm a obrigação de conhecer as possivéis apresentações clínicas de lesões 

potencialmente malignas e os seus locais mais comuns, educar os seus 

pacientes relativamente aos fatores de risco associados ao cancro oral e 

estabelecer o rastreio do cancro oral com prática de rotina nas suas consultas, 

especialmente em pacientes de risco. 

Se os pacientes estiverem sensibilizados acerca do carcinoma da 

cavidade oral mais facilmente procurarão ajuda de um profissional, facilitando 

assim, o diagnóstico precoce. 

É, portanto, necessário, criar medidas educativas para promover a 

aprendizagem desta temática junto das populações, reforçando a ideia de que 

as visitas regulares ao Médico Dentista são importantes para um 

acompanhamento eficiente dos pacientes no que diz respeito á deteção de 

lesões potencialmente malignas e diagnóstico precoce do cancro oral. 

A utilização de ferramentas como o RORENO e o PIPCO contribui para 

um melhor acompanhamento dos doentes oncológicos em Portugal. 

É necessário que no futuro sejam desenvolvidos mais estudos, 

nomeadamente em Portugal, que suportem a eficácia das ações de diagnóstico 

precoce. 
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