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RESUMO 

 

 

O Carcinoma espinocelular (CEC) é o mais comum das neoplasias malignas da 

cavidade oral. Corresponde a cerca de 70 a 90% dos cânceres orais. Há 

aproximadamente 200.000 novos casos por ano no mundo. No Brasil são estimados 

cerca de 14.120 novos casos de câncer oral por ano. A literatura atual tem 

demonstrado uma alteração do perfil clínico do paciente portador de CEC em 

relação às quatro décadas passadas. Avaliamos os dados clínicos disponíveis de 

665 pacientes diagnosticados com CEC da cavidade oral atendidos na Disciplina de 

Estomatologia Clínica da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

entre os anos de 1970 a 2009. As variáveis estudadas foram: idade, gênero, etnia e 

sitio primário do tumor. Os dados foram analisados estatisticamente entre as 

décadas. Os dados gerais encontrados revelaram que dos 665 casos analisados, 

512 (76,99%) eram homens e 143 (21,50%) mulheres, sendo 538 (80,9%) 

leucodermas, 98 (14,74%) melanodermas, 15 (2,26%) feodermas e 14 (2,11%) 

xantodermas.Os sítios mais acometidos foram, o assoalho bucal com 150 (22,56%) 

casos, seguido pela língua com 142 (21,35%), mandíbula 88 (13,23%), palato 72 

(10,83%), lábios 62 (9,32%), rebordo e fundo de sulco 31 (4,66%), outros (trígono 

retromolar,  , mucosa jugal e tonsilas) com 94 (14,14%) e 26 (3,91%) sem dados. A 

idade média geral encontrada foi de 56,81 anos, sendo que nos homens foi de 55,88 

anos e nas mulheres de 60,07 anos. Quanto ao gênero, na década de 70, os 

homens representavam 86% dos casos e na última década 74%, passando de uma 

relação de 5,93 H/M para 3,32 H/M, resultando em uma redução de 44% na relação 

homem / mulher. Quando se compara a idade entre as quatro décadas, observamos 

um aumento das idades médias, de 55,1 anos na primeira década para 60,07 anos 

na quarta década, porém sem relevância estatística. Pacientes leucodermas foram 

os mais acometidos na primeira década com 87,56% dos casos e na última com 

76,55%, enquanto os melanodermas responderam por 6,47% dos casos na década 



 
 

de 70 e por 19,91% na última década. Não foi possível encontrar alterações 

significativas do perfil clínico dos pacientes com CEC entre as décadas analisadas. 

 

 

Palavras-chaves: Câncer bucal. Epidemiologia. Neoplasias de boca. 
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ABSTRACT 
 

 

Squamous cell carcinoma (SCC) is the most common malignancy of the oral 

cavity, accounting for up to 90% of oral cancers and, in Brazil, there are 

approximately 14,120 new cases of oral cancer per year. Current literature has 

shown a change in the clinical profile of patients with SCC in relation to the past four 

decades. We evaluated the clinical data of 665 patients diagnosed with SCC of the 

oral cavity treated at the Department of Stomatology Clinic, School of Dentistry, 

University of São Paulo between 1970 and 2009. The variables studied were age, 

gender, ethnicity, and primary tumor site. Data were statistically analyzed between 

the decades. The data revealed that out of 665 cases, 512 (76.99%) were men and 

143 (21.50%) women. In the 70's, men accounted for 86% of cases and 74% in the 

last decade, with a ratio of 5.93 Male / Female to 3.32 M / F, a 44% reduction in the 

male to female ratio. In this cohort, 538 (80.9%) were Caucasian, 98 (14.74%) were 

Melanoderm, 15 (2.26%) were Mulatto, and 14 (2.11%) were Asian. Caucasian 

patients were the most affected in the first decade with 87.56% of cases and the last 

with 76.55%, while the black patients accounted for 6.47% of cases in the 70’s and 

19.91% in the last decade. The most common affected site was the floor of the 

mouth (150; 22.56%), followed by tongue (142; 21.35%), mandible (88; 13.23%), 

palate (72; 10.83%), lips (62; 9.32%), alveolar ridge and fornix (31; 4.66%), or other, 

e.g., retromolar trigone, buccal mucosa and tonsils (94; 14.14%). Twenty-six (3.91%) 

cases had no data. The mean age was 56.71, 55.88 years for men and 60.07 years 

for women. When comparing the age of four decades, an increase of the mean ages 

of 55.1 years in the first decade to 60.07 years in the fourth decade, but without 

statistical significance. In conclusion, this study did not find significant changes in the 

clinical profile of patients with SCC over time. 

  

  

Keywords: Oral Cancer. Epidemiology. Neoplasms of Mouth.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer oral representa um dos maiores problemas de saúde bucal. 

Diagnóstico tardio, elevada mortalidade e morbidade caracterizam a doença por todo 

o mundo(1, 2). Diversas ações de saúde publica são citadas na literatura, mas 

pouco se sabe sobre uma abordagem baseada em evidências capazes de 

influenciar na incidência de câncer bucal ou no diagnostico precoce(3-5). A cada ano 

que passa, temos um aumento na incidência destas doenças crônico degenerativas, 

especialmente as cardiovasculares e as Oncológicas (6). A explicação para este 

crescimento está na maior exposição dos indivíduos a fatores de risco cancerígenos: 

mudanças de hábitos, condições de trabalho, nutrição e consumo desencadeado 

pelo processo de industrialização, têm reflexos importantes no perfil epidemiológico 

das populações (2, 7-9). As alterações demográficas, com redução das taxas de 

mortalidade e natalidade, indicam o prolongamento da expectativa de vida e o 

envelhecimento populacional, levando o aumento destas patologias (6). 

O Carcinoma espinocelular (CEC) é a mais comum das neoplasias malignas 

da cavidade oral, apresentando variações quanto a sua incidência pelo mundo. 

Corresponde a cerca de 70 a 90% das neoplasias orais (2, 5, 8). As variações de 

incidência ocorrem de acordo com as características socioculturais, como fatores de 

risco, diferenças geográficas, diferença nos dados coletados e no nível de 

desenvolvimento do serviço de saúde (6-10). 

Evidências epidemiológicas demonstram que a incidência de câncer de 

cabeça e pescoço aumenta com a idade, assim como a ocorrência é maior no 

gênero masculino (1, 2, 11-13). Estes dados têm se mostrado cada vez mais 

diferentes nos últimos anos devido a mudanças de hábitos e qualidade de vida (14, 

15). Os homens são as principais vítimas, pois costumam fumar e beber mais. No 

entanto, com a mudança de hábitos, a doença também se alastra entre as mulheres. 

Atualmente é o sétimo tipo de câncer mais comum entre elas (2, 8, 16). 

Ocorrem aproximadamente 200.000 novos casos de cânceres de cabeça e 

pescoço em todo mundo por ano. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimou a 

ocorrência de14.120 novos casos de câncer de boca em 2010, sendo 10.330 em 

homens e 3.790 em mulheres. O fumo e o álcool são os principais fatores de risco 

para o desenvolvimento do câncer da boca. Pessoas que fumam e consomem 
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bebidas alcoólicas excessivamente tem maior risco de desenvolver a doença. O 

sinergismo destes dois fatores aumenta a carcinogênese quanto maior for o 

número de cigarros e de doses de bebidas consumidos (2, 16, 17). 

Estimativas para o ano de 2011 indicam uma maior ocorrência entre os 

homens é na região sudeste (15,19/100.000 – Rio de Janeiro) e entre as mulher o 

na região nordeste (5,73/100.000 – Rio Grande do Norte); os menores índices 

encontrados são na região norte (homens 1,7/100.000 – Amapá e mulheres 

0,97/100.000 – Acre) (16). Esses dados denotam a exposição da população a 

distintas condições, quer sejam culturais, políticas, socioeconômicas, fatores de 

risco, qualidade de assistência prestada ou acesso à informação (7, 9, 16). 

Diversos estudos retrospectivos têm sido realizados na tentativa de 

caracterizar o perfil de pacientes ao longo dos anos. Dados epidemiológicos como: 

idade, gênero, raça, hábitos, ocupação, localização de tumor primário, estágio clinico 

e diferenciação histológica (5, 11, 12, 18-20). 

No Brasil, a distribuição dos diferentes tipos de câncer sugere uma transição 

epidemiológica em andamento. Com o recente envelhecimento da população, que 

projeta o crescimento exponencial de idosos, é possível identificar um aumento 

expressivo na prevalência do câncer, o que demanda dos gestores do Sistema 

Único de Saúde (SUS) imenso esforço para a oferta de atenção adequada aos 

doentes (6, 21). Esta perspectiva deixa clara a necessidade de grande investimento 

na promoção de saúde, na busca da modificação dos padrões de exposição aos 

fatores de risco para o câncer. Ao mesmo tempo em que é nítido o aumento da 

prevalência de cânceres associados ao melhor nível socioeconômico – mama, 

próstata, cólon e reto –, simultaneamente, temos taxas de incidência elevadas de 

tumores geralmente associados à pobreza – colo do útero, pênis, estômago e 

cavidade oral. Esta distribuição certamente resulta de exposição diferenciada a 

fatores ambientais relacionados ao processo de industrialização, como agentes 

químicos, físicos e biológicos, e das condições de vida, que variam de intensidade 

em função das desigualdades sociais (6, 7, 9). 

Por demandar um tratamento complexo e envolver diversos profissionais, a 

identificação dos fatores de risco e o perfil dos pacientes oncológicos são 

importantes para elaborar estratégias diagnósticas, estadiamento e tratamento 

clínico e psicológico, além da reabilitação social.  
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O objetivo geral deste estudo foi avaliar comparativamente o perfil clínico do 

paciente diagnosticado com carcinoma espinocelular de boca entre 1970 e 2009, 

registrados no Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
2.1 Etiologia 

 

 

O câncer de boca pode ser considerado o câncer mais comum da região da 

cabeça e pescoço, excluindo-se o câncer de pele, sendo que cerca de 90 a 96% dos 

cânceres de boca são representados pelo carcinoma espinocelular (CEC) (4, 8, 21-

24). Apesar de apresentar uma etiologia desconhecida, a incidência de câncer oral 

está associada com vários fatores, como: tabagismo, etilismo, exposição solar, 

alimentos defumados e extremamente quentes, vírus, e poluição industrial (2, 4, 10, 

21, 25-27). Em pacientes jovens, acredita–se que a etiologia do CEC é diferente em 

relação aos pacientes adultos (45 – 65 anos), pois estes apresentam um menor 

tempo de exposição aos fatores de risco como o tabaco e álcool. Essa diferença é 

acentuada em pacientes pediátricos, pois os carcinomas nestes pacientes são 

relacionados com síndromes genéticas como a anemia de Fanconi e xeroderma 

pigmentar, ou mesmo alterações genéticas não elucidadas (28). 

Além de poderem ser evitadas, as neoplasias orais podem ser diagnosticadas 

nos estágios iniciais, por ser a cavidade oral facilmente analisada por um profissional 

de saúde, e também através do auto–exame de boca (21, 27). No entanto, o 

carcinoma bucal, apesar de passível de prevenção e detectável em estágios iniciais, 

não tem recebido suficiente atenção por parte dos profissionais de saúde, pois 

muitos casos são diagnosticados tardiamente, apesar de serem visíveis e palpáveis 

com facilidade (2, 21, 29).  

O aspecto clínico do CEC da mucosa da cavidade bucal apresenta–se como 

uma úlcera; esta de pequenas dimensões que progride para uma úlcera infiltrativa 

ou úlcera vegetante, suas bordas na maioria das vezes são nítidas e elevadas; 

possuindo base firme e endurecida. Não possui elasticidade. Tem inicio indolor, 

porém na evolução clínica a dor se apresenta. Sangra facilmente e é friável ao corte 

(1, 5, 8, 20).  

O câncer se desenvolve quando células anormais deixam de seguir um 

processo natural, sofrendo mutação que pode provocar danos em um ou mais genes 

de uma única célula (23). Os genes são segmentos do DNA o reservatório das 
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moléculas de informação genética, que controlam as funções normais das células. 

Quando danificada, a célula se divide descontroladamente e produz novas células 

anormais. Se falharem os sistemas de reparo e imunológico na tarefa de destruir e 

limitar essas células anormais, as novas vão se tornando cada vez mais anormais, 

eventualmente produzindo células cancerosas. Trata – se de um crescimento 

tecidual invasivo, apresentando consideráveis taxas de recorrência, e linfonodos 

metastáticos. Muitas vezes o diagnostico é feito tardiamente, levando a uma alta 

morbidade e mortalidade tanto pela doença, como pelas complicações decorrentes 

de sua evolução (2, 8, 17).  

 A carcinogênese trata de um processo com várias etapas que exigem o 

acúmulo de múltiplas alterações genéticas que modificam as funções normais da 

célula, como a supressão do ciclo celular que afetam a regulação, diferenciação 

celular, proliferação e morte. Os mecanismos moleculares que estão na base do 

inicio do carcinoma levam a um aumento da proliferação celular, perda da aderência 

celular, infiltração tecidual local e regional e metástases a distancia (2, 4, 30).  

 

 

2.2 Idade 

 

 

Evidências epidemiológicas demonstram que a incidência de câncer de 

cabeça e pescoço aumenta com a idade, tendo sua maior incidência a partir da 

quinta década de vida, com pico de incidência ocorrendo na sexta e sétima décadas 

(5, 8, 27, 31). Sendo raro em pacientes jovens e acometendo apenas de 4 a 10 % 

dos pacientes abaixo de 40 anos, no entanto, esta incidência tem aumentado em 

vários países (4, 10, 18, 20, 22, 32). Pacientes do gênero feminino, quando não 

apresentam hábitos nocivos, geralmente desenvolvem a doença mais tardiamente 

(5, 31). 

Estudo realizado por Gourin et al, em que avalia o perfil de pacientes entre 

1985 – 2002 relata um maior acometimento entre pacientes jovens e negros, em 

relação à mesma faixa etária de jovens brancos (4).  

Nos últimos anos,observa-se um aumento da incidência de câncer oral em 

língua em jovens com idades entre 18 – 44 anos, sendo a maior prevalência em 

mulheres (33). 
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Segundo estudo de Girod, 2009, mulheres com idades abaixo de 45 anos ou 

acima de 70 anos, apresentam grandes riscos de morte por carcinoma espinocelular 

de boca (34). 

 CEC de cabeça e pescoço é incomum em pacientes jovens, sendo mais raro 

ainda em pacientes pediátricos. Aproximadamente 1 em 1000 casos de cânceres de 

cabeça e pescoço irá acometer um paciente com idade inferior a 20 anos (28).  

 

 

2.3 Gênero 

 

 

Historicamente o CEC de cavidade oral era considerado uma doença de 

“homens velhos” com histórico de tabagismo e alcoolismo (4, 5, 8, 27, 33). 

Acomete principalmente homens (H:M = 5:1), e geralmente estes são mais 

novos que as mulheres (5, 6, 8). Este fato está relacionado ao gênero masculino por 

estar exposto mais precocemente aos carcinógenos (10, 22, 32).  No entanto, nos 

últimos anos tem sido observada uma diminuição dos casos de carcinoma, atribuída 

à mudança de hábitos (5, 8, 18, 20, 31, 34). 

Dessa maneira, tem ocorrido um aumento no número de casos em homens 

jovens, bem como entre as mulheres, em relação aos homens (8, 20, 35, 36).  

 

 

2.4 Etnia 

 

 

Segundo estudos do Instituto Nacional de Câncer Americano, tem havido 

uma diminuição da incidência de câncer oral nos últimos 30 anos. Mais 

especificamente, tem sido verificada uma diminuição entre homens brancos (-

1,21%), mulheres brancas (-0,66%), homens negros (-1,53%) e mulheres negras (-

1,38%. No entanto esta diminuição não ocorreu de forma uniforme durante os anos 

ou entre os grupos demográficos (24).  

Um estudo de Gourin, 2006, realizado no sul dos Estados Unidos, relata o 

aumento de pacientes negros acometidos com CEC de boca, sendo estes mais 
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jovens, na maioria homens, baixa renda, e apresentam um maior consumo de 

bebidas alcoólicas(+3,18%) (4, 37).  

Estudos demonstram que há significativas diferenças raciais na sobrevivência 

de pacientes com CEC, apresentando os negros com uma taxa de sobrevida 

relativamente menor. Esse fato é explicado em razão do aumento do abuso de 

álcool, demora para procura de tratamento médico, o que leva a um diagnóstico dos 

tumores em estágios mais avançados, com conseqüente prognóstico sombrio (4, 9, 

24).  

Estudos relatam o aumento da incidência de câncer de língua em jovens 

brancos, sendo as as mulheres são as mais acometidas (5, 24, 33, 34). 

 

 

2.5   Sítio primário 

 

 

Os Tumores são classificados de acordo com sua localização anatômica na 

cavidade bucal, laringe e faringe. A cavidade oral é dividida em lábio, 2/3 anterior da 

língua, palato, mucosa jugal, gengiva, trígono retromolar e palato duro (18, 20, 23).  

As regiões mais acometidas são a língua seguida pelo assoalho bucal (5, 22-

24, 27, 33, 38). 

 

 

2.6 Hábitos  

 

 

Tabagismo e etilismo são fatores de risco bem estabelecidos para o câncer 

de cabeça e pescoço (2, 6, 9, 24). Embora acometa principalmente homens, tem–se 

notado um aumento na incidência entre mulheres, provavelmente devido a 

mudanças de hábitos (4, 5, 18). Alguns estudos relacionam o uso de cigarros 

mentolados com o aumento de CEC, pois estes apresentam maior quantidade de 

nicotina, sendo geralmente o tipo mais consumido entre as mulheres (4, 29). No 

sudeste asiático, o hábito de mascar betel com ou sem tabaco levao ao contato 

crônico com um importante grupo de carcinógenos (2, 17, 39). 
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O maior consumo de álcool está geralmente relacionado a pacientes de baixa 

renda (4). Segundo estudos de Gourin et al, encontramos uma maior prevalência do 

abuso do álcool entre pacientes negros – 16,8% e pacientes brancos 8,8%. O tipo 

de bebida popular mais consumida no Brasil é a cachaça que aliada a má nutrição e 

baixa imunidade torna–se um importante fator no desenvolvimento do câncer oral 

(6). 

 Estudos sobre a epidemiologia do câncer oral sugerem que esta doença é mais 

prevalente em populações urbanas de regiões industrializadas, sendo comum se 

pensar que o câncer é uma doença do desenvolvimento. No entanto, é justamente 

nos países em desenvolvimento que se verifica um grande aumento na incidência e 

na mortalidade. Cerca de 50% do total de óbitos e mais de 60% dos casos novos de 

câncer ocorrem nestes países (2, 3, 40). 

Estudos relatam que grande parte dos pacientes apresentam histórico de 

câncer familiar, com tumores de cabeça e pescoço e tubo digestivo alto entre os 

mais prevalentes (27). Mas este fato, está mais relacionado com pessoas de uma 

mesma família que apresentam os mesmos fatores de risco como hábitos – 

tabagismo e etilismo (6, 27). 

Alguns estudos relatam que a epidemiologia do câncer oral está mudando. 

Pois as mais acometidas são mulheres brancas e muitos destes casos não estão 

associados aos fatores de risco, tabaco e álcool ou infecção por HPV. A explicação 

mais provável está relacionada com fatores genéticos como a anemia de Fanconi 

(21, 33). 

Anualmente, mais de 300.000 novos casos de câncer oral são diagnosticados 

em todo o mundo, a maioria já em estágios avançados (III ou IV). Estes dados 

tornam o câncer bucal uma importante questão de saúde pública que é responsável 

por 3% a 10% da mortalidade mundial. Etnologia, fatores sócio-econômicos, estilo 

de vida, como hábitos alimentares , leucoplasia e eritroplasias são considerados, por 

vários autores, como fatores importantes para a incidência de câncer oral. Sendo 

assim a incidência e mortalidade do câncer de boca podem ser reduzidos por meio 

de políticas de promoção da saúde a sua detecção precoce, associados a um 

saudável estilo de vida (2, 3, 41). 

O câncer de boca está entre os 10 cânceres mais freqüentes, apresentando a 

maior taxa de mortalidade no segmento cabeça e pescoço. Evidências 

epidemiológicas mostram que a exposição ao sol, tabagismo, alcoolismo, como 
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também infecções pelo Papiloma vírus Humano e Vírus Herpes Simples são fatores 

de risco desta neoplasia (2, 6, 8). 

Os fenômenos irritativos, embora não haja estudos com comprovação 

conclusiva de causa-efeito, podem contribuir para o desenvolvimento do carcinoma. 

A irritação crônica causada pelo uso prolongado de próteses dentárias mal 

adaptadas, câmaras de sucção e bordas cortantes de dentes sobre a mucosa bucal 

por longo tempo, pode induzir o desenvolvimento do carcinoma pela potencializarão 

de outros agentes carcinógenos, particularmente em tabagistas e etilistas, podendo-

se ainda citar, como fatores irritantes, os hábitos alimentares (condimento e 

temperatura) e a má higiene bucal (5, 6, 21, 42, 43). 

De acordo com o INCA (2000) aproximadamente 25% de todas as mortes por 

câncer são causadas pela alimentação inadequada e obesidade. A alimentação 

influencia o risco de câncer em várias localizações. Assim, a relação entre câncer e 

fatores alimentares é complexa. A alimentação é composta por diversos tipos de 

alimentos, nutrientes e substâncias químicas que interferem no risco de câncer (16, 

44). 

Outros fatores alimentares como o método de preparo e conservação do 

alimento, quantidades consumidas e o equilíbrio calórico também contribuem para a 

modificação deste risco. Há evidências científicas de que frutas, legumes e verduras 

conferem grande proteção contra o câncer, principalmente o de boca, faringe, 

laringe, esôfago, estômago, pulmão, pâncreas e próstata. O consumo destes 

alimentos pode contribuir para a redução de 5% a 12% dos casos de câncer (6, 7, 

22, 23, 42). 

A exposição repetida e excessiva aos raios solares ultravioleta, por períodos 

superiores a 15 ou 30 anos, pode representar um considerável fator de risco para o 

câncer de lábio inferior, sendo que as pessoas de pele clara, com pouca atividade 

de pigmentação melânica, são as que apresentam o maior risco de desenvolvê-lo. 

Os pacientes negros tem maior proteção para o câncer de pele e lábio pois a 

produção de melanina é fator de proteção comprovada (8, 9, 42, 45-47). 
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2.7 Epidemiologia do Câncer no Brasil 

 

 

Principalmente nas últimas duas décadas foram realizados alguns estudos da 

epidemiologia do câncer de boca no Brasil. Em um território tão grande observamos 

muitas diferenças entre as formas de tratamento e cuidados oferecidos para os 

pacientes. Mas o perfil epidemiológico entre eles é muito semelhante (9, 27, 45, 48). 

São acometidos principalmente pacientes na quinta e sexta década de vida 

com média de 61,95 anos, idades variando entre 25 – 100 anos. Os homens são 

acometidos mais precocemente, na quinta e quarta décadas de vida, e nas mulheres 

é mais prevalentes a partir da sexta década (8, 9, 49). 

Há uma maior incidência no gênero masculino 85,7% dos pacientes, 

chegando a uma proporção de quase de 4,75H:1M no estado de São Paulo (7, 27). 

O fato se explica em razão dos homens procurarem mais tardiamente por atenção 

médica (9). Mas, esta proporção está diminuindo, devido às mudanças de hábitos, 

fatores de risco, predisposição genética o número de mulheres acometidas tem 

aumentado (8). 

Segundo estudos realizados na região nordeste, o grupo étnico mais 

acometido é constituído por indivíduos feodermas (69,19%), seguidos pelos 

leucodermas (27,02%) e poucos casos entre os paciente melanodermas (3,28%). 

Esse fato pode ser explicado pela grande miscigenação (47). Já nas regiões centro–

sul, encontramos uma maior prevalência entres os pacientes leucodermas (83,85%) 

(6, 7, 9, 16, 20, 27, 45, 48).  

A localização mais acometida é a língua em ambos os gêneros (5, 7, 8, 21, 

47, 48). 

Apesar dos fatores de risco mais conhecidos, como o tabagismo e etilismo, 

que intensificam a probabilidade de ocorrência de um câncer oral, encontramos 

outros fatores de risco ao longo das regiões brasileiras. Na região Norte e central do 

país,a maioria dos pacientes são trabalhadores rurais, que além de estarem mais 

expostos a fatores carcinogênicos – Sol, materiais tóxicos, muitos enfrentam 

dificuldades para chegar aos poucos centros de referencia e os que conseguem 

chegar encontram dificuldades devido às superlotações dos serviços (8, 9, 45, 47). 

Na região sudeste, além dos trabalhadores rurais, encontramos muitos industriários, 

que estão expostos a diversos produtos químicos, ou até mesmo condições de 
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trabalho e vida que proporcionam o desenvolvimento de uma neoplasia, poluição, 

estresse, hábitos alimentares (5, 7, 20, 21, 46, 48, 49). Na região sul, encontramos 

uma maior prevalência de CEC de base de língua, pelo uso constante do chimarrão 

quente (6, 27). Nas regiões sul e centro–oeste tem–se um grande consumo de 

carnes vermelhas, principalmente assadas em carvão. Nestas localidades 

encontramos um alto índice de CEC, pois durante este processo de preparo das 

carnes tem se também a produção de produtos de fuligem, que são considerados 

oncogênicos (6, 27, 45). 

A maioria dos cânceres no Brasil é diagnosticada em estádios avançados e, 

portanto, a sobrevida dos pacientes é baixa, o que significa que há um grande 

contingente que necessita apenas de cuidados paliativos (2, 16).  

Em decorrência do exposto pela Revisão de Literatura que pudemos 

consultar, cremos que estudos epidemiológicos sobre câncer bucal, notadamente os 

levados a efeito em Serviços de referência de diagnóstico, como o existente na 

Faculdade de Odontologia da USP, podem trazer subsídios valiosos ao 

conhecimento dessa doença que continua a ser um desafio universal. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 Nossa proposta neste trabalho foi analisar o perfil clínico (gênero, etnia, idade 

e sítio primário) dos pacientes portadores de carcinoma espinocelular da cavidade 

bucal em prontuários de pacientes diagnosticados na Disciplina de Estomatologia 

Clínica da FOUSP entre as décadas de 1970 e 2009 em relação às tendências 

atualmente observadas na literatura. 
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4 CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1 Casuística 

 

 

Foi realizado um estudo retrospectivo onde foram analisados 665 prontuários 

de pacientes portadores de Carcinoma Espinocelular de boca, atendidos no período 

de janeiro de 1970 a dezembro de 2009, na Disciplina de Estomatologia Clínica da 

FOUSP, São Paulo. Estes pacientes foram distribuídos quanto: a idade, gênero, 

etnia e localização primária do tumor 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/ 

FOUSP- em 11 de novembro de 2008, registrado sob o número 199/2008 (Anexo A). 

 

 

4.2 Metodologia 

 

 

A pesquisa constituiu-se de estudo retrospectivo, tendo as informações sido 

recolhidas dos prontuários dos laudos histopatológicos do serviço de patologia da 

FOUSP.  

Para a leitura dos dados, as informações foram organizadas da seguinte 

forma: distribuição por idade, gênero, etnia e sítio primário. Os laudos analisados 

datam dos anos de 1970 a 2009. 

 Os laudos selecionados para compor esta casuística seguiam a seguinte 

condição: terem sido atendidos na clinica de Estomatologia da FOUSP, durante os 

anos de 1970 a dezembro de 2009 e diagnosticados como carcinoma espinocelular. 

 Para avaliação dos dados compilados propusemos os seguintes critérios: 

1. Idade – pacientes foram divididos em faixas etárias por décadas e 

subdivididos em grupos: com idades abaixo de 45 anos e superior a 46 

anos. 

2. Gênero – pacientes considerados do gênero feminino e masculino. 

3. Etnia – pacientes foram divididos nas etnias: leucoderma, 

melanoderma, feoderma e xantoderma. 
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4. Sitio primário das lesões: 

a. Língua – dorso, ventre, borda. 

b. Lábio – região de vermelhão do lábio (semimucosa) 

c. Palato – palato duro e palato mole 

d. Maxila – região de rebordo e gengiva com ou sem 

comprometimento ósseo. 

e. Mandíbula - região de rebordo e gengiva com ou sem 

comprometimento ósseo. 

f. Assoalho – espaço de repouso da língua, que fica em contato 

com o ventre lingual. 

g. Outros – regiões de menores acometimentos segundo o nosso 

levantamento, como trígono retro molar, mucosa jugal e tonsilas. 

Os prontuários analisados foram divididos em quatro períodos de dez anos, 

conforme a data do diagnóstico do CEC de boca, a saber, de 1970/1979 - 1ª década, 

1980/1989 - 2ª década, 1990/1999 - 3ª década e 2000/2009 - 4ª década.  

 

 

4.3 Análise estatística 

 

 

Para avaliar possíveis diferenças na idade dos pacientes segundo década, foi 

realizada análise de variância (ANOVA). Para a avaliação das variáveis sexo, etnia 

(dicotomizada em brancos x não brancos) e sítio primário (língua, lábio, palato, 

maxila, mandíbula, assoalho e outras - trígono retro molar,  , mucosa jugal e 

tonsilas) foi empregado o teste qui-quadrado. Inicialmente, as quatro décadas foram 

avaliadas conjuntamente para verificar se pelo uma delas apresentava diferente 

distribuição das características estudada. Nos casos em que houve diferença 

estatisticamente significante entre as décadas, realizou-se novamente o teste, 

excluindo-se uma década por vez, para verificar em qual delas houve a diferença. 

Foi estabelecida para o presente estudo, uma significância ao nível de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Para a exposição dos dados desta pesquisa, estes foram agrupados em 

tabelas e gráficos que são apresentados a seguir. 

Para uma melhor compreensão, os dados foram divididos em quatro grupos:  

5.1 Composição do Perfil Geral 

5.2 Comparação entre décadas 

5.2.1 Composição do Perfil Geral 

5.2.2 Gênero Feminino 

5.2.3 Gênero Masculino 

 

 

5.1 Composição do Perfil Geral 

 

 

Com relação ao gênero, observou-se diferença estatisticamente significante 

(p<0,005) entre as décadas na análise conjunta. Entretanto, ao se excluir o período 

entre 1970 e 1979, verifica-se que essa diferença não permaneceu.  

No período dos 40 anos estudados, foi possível coletar informações 

referentes ao diagnóstico de 665 pacientes. Da amostra total 512 (76,99%) eram 

homens e 143(21,50%) mulheres; houve falta de dados (FD) para 10 (1,5%) 

pacientes(Tabela 5.1) 

  

Tabela 5.1 - Distribuição dos pacientes por gênero durante o período estudado (1970 – 2009) 
 

Gênero       N (%) 

Mulheres 143 (21,50%) 

Homens 512 (76,99%) 

FD 10 (1,51%) 

Total 665  (100%) 

 

Para a variável idade foi encontrado p<0,05 quando comparadas todas as 

décadas conjuntamente. Ao se avaliar apenas as três primeiras décadas, excluindo-
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se “2000-2009” (que apresentou média de idade maior do que nos outros períodos) 

o valor de p não perdeu a significância.  

Em relação à faixa etária encontramos pacientes com idade média de 56,81 

anos, e valores mínimo e máximo de 19 e 93 anos. Podemos observar que os 

pacientes do gênero masculino foram acometidos mais precocemente, em média 

com idades de 55,88 anos enquanto as mulheres foram acometidas em idades mais 

avançadas, 60,07anos (Tabela:5.2) 

 

Tabela 5.2 – Distribuição dos pacientes por faixa etária durante o período estudado (1970 – 
2009) 

 
Faixa Etária  0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 Acima de 91  FD 

Homens 0 2 4 34 54 80 148 101 49 9 0 
 

Mulheres 0 0 10 9 6 8 36 31 24 11 2 
 

Total 0 2 14 43 60 88 184 131 73 20 2 48 

 
0,00% 0,30% 2,11% 6,47% 9,02% 13,23% 27,67% 19,70% 10,98% 3,01% 0,30% 7,22% 

 

Com respeito à distribuição dos pacientes por faixa etária, observamos um 

maior acometimento durante a quinta década de vida (27,67%). Os homens foram 

os mais acometidos em idades mais precoces, e as mulheres em idades mais 

avançadas. 

Quando distribuímos os pacientes em dois grupos em relação à idade (< 45 

anos e > 46 anos) observamos que 410 pacientes (66,45%) apresentavam idades 

superior a 46 anos, enquanto 207 pacientes (33,55%) apresentavam idade abaixo 

de 45 anos (Tabela:5.3). 

 

Tabela 5.3 – Distribuição dos pacientes por grupo de idade (< 45 anos e > 46 anos) durante o 
período estudado (1970 – 2009) 

 

< 45 anos > 46 anos 

207 (33,55%) 410 (66,45%) 

 

Com relação à distribuição da amostra por etnia, encontramos um maior 

acometimento nos pacientes leucodermas (538/89,9%) seguidos pelos 

melanodermas (98/14,74%) e feodermas (15/2,26%). Os de origem asiática foram os 

menos acometidos (14/2,11%)(Tabela 5.4). 
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Na avaliação como um todo, houve diferença significante quanto ao 

acometimento por etnia. Entretanto, ao se excluir o período entre 1970 e 1979, 

verificou-se que essa diferença se perdeu.  

 

Tabela 5.4 – Distribuição dos pacientes por etnia durante o período estudado (1970 – 2009) 
 

Etnia N  (%) 

Leucoderma 538 (80,90%) 

Melanoderma 98 (14,74%) 

Feoderma 15 (2,26%) 

Xantoderma 14 (2,10%) 

Total 665 (100%) 

 

O sitio de maior acometimento foi o assoalho bucal (150/22,56%) seguido por 

língua (142/21,35%), mandíbula (88/13,23%), palato (72/10,83%), lábios (62/9,32%) 

e maxila (31/4,66%). Regiões que isoladas não apresentavam valores significativos 

e foram agrupadas outros - trígono retro molar, mucosa jugal e tonsilas (94/14,14%); 

FD em 26 pacientes (3,91%) (Tabela 5.5). 

 

Tabela 5.5 – Distribuição dos pacientes Por sítio primário de acometimento, durante o período 
estudado (1970 – 2009) 

 

Sítio N(%) 

Lábios 62 (9,32%) 

Assoalho 150 (22,56%) 

Língua 142 (21,35%) 

Palato 72 (10,83%) 

Mandíbula 88 (13,23%) 

Maxila 31 (4,66%) 

Outros 94 (14,14%) 

FD 26 (3,91%)  

Total 665 (100%) 
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5.2 Comparação por décadas 

 

 

5.2.1 Composição do perfil geral 

 

 

Para o estudo das possíveis diferenças no perfil dos pacientes avaliados 

entre 1970 e 2009, estes foram distribuídos por períodos de 10 anos1970-1979, 

1980-1989, 1990-1999 e 2000-2009.  

 A distribuição dos pacientes por média de idade foi, nos períodos 

considerados: 1970 – 55,1 anos, 1980 – 54,3 anos, 1990 – 56,02 anos e 2000 – 

60,07 anos (Tabela: 5.6) 

 

Tabela 5.6 – Distribuição dos por média de idade, nos períodos considerados 

 

Década 1970 1980 1990 2000 

Idade média 55,1  54,3  56,02  60,07  

 

Nas quatro décadas avaliadas observamos um maior acometimento do 

gênero masculino, na proporção de 3,5H:1M. Na comparação entre as décadas 

observamos um maior acometimento do gênero masculino na primeira com: 172 

casos (86%) sendo que o número de mulheres acometidas foi de 29 (14%) , Foi 

observada uma diminuição dos casos nas três décadas seguintes entre os homens: 

80 (76%) na segunda década, 94 (71%) na terceira década e 166 (74%) na última 

década. Entre as mulheres houve um aumento progressivo dos casos, Tendo sido 

diagnosticados na primeira década 25 (24%), 39 (29%) na segunda década e nos 

últimos dez anos foram diagnosticadas 50 casos (22%) (Tabela: 5.7) 

Tabela 5.7 – Distribuição dos por gênero no período considerado (décadas) 

Gênero  1970 1980 1990 2000 Total  

Masculino 172 (86%) 80 (76%) 94 (71%) 166 (74%) 512 (77%) 

Feminino 29 (14%) 25 (24%) 39 (29%) 50 (22%) 143 (22%) 

Não informado 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (4%) 10 (2%) 

Total 201 (100%) 105 (100%) 133 (100%) 226 (100%) 665 (100%) 
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Com relação à etnia, observamos um maior acometimento entre os 

leucodermas em todas as décadas (1ª década -176 (87,56%); 2ª década - 83 

(84,76%); 3ª década - 100 (75,19%); 4ª década - 173 (76,55%)) e um aumento 

progressivo entre as demais etnias – Melanodermas: 1ª década -13 (6,47%); 2ª 

década - 13 (12,38%); 3ª década - 27 (20,3%); 4ª década - 45 (19,91%); Feodermas: 

1ª década -11 (5,47%); 3ª década - 1 (0,75%); 4ª década - 3 (1,33%); Xantodermas: 

1ª década -1 (0,5%); 2ª década - 3 (2,86%); 3ª década - 5 (3,75%); 4ª década - 5 

(2,21%). Foi observada diferença estatisticamente significante entre brancos e não 

brancos (Tabela: 5.8) 

 

Tabela 5.8 – Distribuição dos pacientes por etnia no período considerado (décadas) 

 
 1970 1980 1990 2000 Total  

Leucoderma 176 (87,56%) 83 (84,76) 100 (75,19%) 173 (76,55%) 538 (80,9%) 

Melanoderma 13 (6,47%) 13 (12,38%) 27 (20,3%) 45 (19,91%) 98 (14,74%) 

Feoderma 11 (5,47%) 0 (0%) 1 (0,75%) 3 (1,33%) 15 (2,26%) 

Xantoderma 1 (0,5%) 3 (2,86%) 5 (3,75%) 5 (2,21%) 14 (2,11%) 

Total 201 (100%) 105 (100%) 133 (100%) 226 (100%) 665 (100%) 

 

Em relação ao sítio primário, não houve diferença estatisticamente 

significante entre as décadas. Esse resultado pode ser, em parte, resultante do 

grande número de categorias, e às baixas frequências em algumas delas.  

A região anatômica de maior incidência do CEC de boca no presente trabalho 

nos quatro períodos analisados foi o assoalho bucal com 155 casos (23%) seguido 

pela língua com 142 casos (21%) (Tabela: 5.9) 

Na região de lábio, observamos que no primeiro período analisado16 (8%) 

pacientes apresentavam lesão primária nessa região; na segunda década 8(8%) dos 

casos; na terceira década 8 (6%) dos casos e na quarta década 30 (13%) dos casos. 

Notamos que ocorreu uma diminuição nas segundas e terceiras décadas, e um 

aumento nos últimos dez anos. 

Na região de assoalho bucal, a primeira década evidenciou que dos 201 

pacientes acometidos no período, 41 (20%) apresentavam essa região anatômica 

como sede da lesão primária, 28 (27%) pacientes na segunda década, 36 (27%) na 

terceira década e 45 (20%) na quarta década. Novamente foi observada uma 

diminuição no segundo período, com aumento progressivo nos períodos 

subsequentes. 
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A lesão primaria situada na língua, acometeu um total de 142 pacientes 

durante os 41 anos estudados, sendo 40 (20%) na primeira década, 16 (15%) na 

segunda década, 30 (23%) na terceira década e 56 (25%) na quarta década.  

As regiões de palato duro e mole apresentaram–se com valores 

aproximadamente constantes nas três primeiras décadas (1ª década - 17 (9%), 2ª 

década 14 (13%), 15 (11%) durante a 3ª década), apresentando um pequeno 

aumento na ultima década 26 (12%). 

Na região de mandíbula, que compreende tanto região de rebordo e gengiva 

com ou sem comprometimento ósseo, observamos 29 (14%) pacientes na primeira 

década, 13 (12%) durante a segunda década, 23 (17%) na terceira década e 23 

(10%) nos últimos anos. Essa região apresentou um declínio nas décadas 

subseqüentes. 

Na região de maxila, que compreende tanto região de rebordo e gengiva com 

ou sem comprometimento ósseo, foram computados 7 (4%) pacientes na primeira 

década, 4 (4%) durante a segunda década, 6 (5%) na terceira década e 14 (6%) nos 

últimos anos. A região superior de maxila foi a de menor acometimento entre os 

sítios selecionados. 

Nas regiões de menores acometimentos segundo nosso levantamento - 

trígono retro molar,   mucosa jugal e tonsilas – que foram designadas como “Outros”, 

observamos que na primeira década foram acometidos 31 (15%) pacientes, 21 

(20%) na segunda década, 15 (11%) na terceira década e 27 (12%) na quarta 

década. 

Tabela 5.9 – Distribuição dos pacientes por sítio primário de acometimento, no período         
considerado (décadas) 

 
 sítio primário  1970 1980 1990 2000 Total  

Lábio 16 (7,96%) 8 (7,62%) 8 (6,02%) 30 (13,27%) 62 (9,32%) 

Assoalho 41 (20,4%) 28 (26,67%) 36 (27,07%) 45 (19,91%) 155 (22,56%) 

Língua 40 (19,9%) 16 (15,24%) 30 (22,56%) 56 (24,78%) 142 (21,35%) 

Palato 17 (8,46%) 14 (13,33%) 15 (11,28%) 26 (11,5%) 72 (10,83%) 

Mandíbula* 29 (14,43%) 13 (12,38%) 23 (17,29%) 23 (10,18%) 88 (13,23%) 

Maxila** 7 (3,48%) 4 (3,81%) 6 (4,51%) 14 (6,19%) 31 (4,66%) 

Outros*** 31 (15,42%) 21 (20%) 15 (11,28%) 27 (11,95%) 94 (14,14%) 

Não informado 20 (9,95%) 1 (0,95%) 0 (%) 5 (2,21%) 26 (3,91%) 

Total 201 (100%) 105 (100%) 133 (100%) 226 (100%) 665 (100%) 

*Maxila – região de rebordo e gengiva com ou sem comprometimento ósseo; **Mandíbula - 
região de rebordo e gengiva com ou sem comprometimento ósseo; ***Outros – regiões de menores 
acometimentos segundo o nosso levantamento, como trígono retro molar,  , mucosa jugal e tonsilas. 
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5.2.2 Gênero feminino 

 

 

 Observamos que o gênero feminino apresenta um menor acometimento. Dos 

665 pacientes avaliados, 143 eram do gênero feminino, sendo 29(20%) durante a 

primeira década, 25(18%) na segunda década, 39(27%) na terceira década e 

50(35%) na quarta década (Tabela: 5.10) 

 

Tabela 5.10 – Distribuição dos pacientes do gênero feminino no período considerado 
(décadas) 

 
Gênero  1970 1980 1990 2000 Total  

Feminino 29(20%) 25(18%) 39(27%) 50(35%) 143 

 

A distribuição dos pacientes de gênero feminino mostrou pacientes com 

idades desde a segunda e a nona década de vida, sendo as maiores concentrações, 

observadas durante a quinta 35(26%) e sexta décadas de vida 30(22%)(Tabela: 

5.11) 

 

Tabela 5.11 – Distribuição dos pacientes do gênero feminino por faixa etária no período 
estudado (1970 – 2009) 

 
Faixa etária  0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 Acima de 91  

 
0 2 14 43 148 183 132 73 20 2 

 
0,00% 0,30% 2,11% 6,47% 22,26% 27,52% 19,85% 10,98% 3,01% 0,30% 

 

A idade média entre os pacientes de genero feminino variou dos 48 anos na 

primeira década para os 60 anos nos últimos 10 anos. Na terceira década foram 

observadas as pacientes com as maiores idades, em média 64,44 anos(Tabela: 

5.12) 
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Tabela 5.12 – Distribuição dos pacientes do gênero feminino Pela média de idade, no 
período considerado (décadas) 

 

 

Idade Média  

1970 - 1979 48,17 

1980 - 1989 50,64 

1990 - 1999 64,44 

2000 - 2009 59,88 

 

A distribuição do gênero feminino por etnia apresentou 108(75,52%) 

pacientes leucodermas, 28(19,58%) melanodermas, 3(2,10%) feodermas e 4(2,80%) 

xantodermas (Tabela: 5.13) 

 
Tabela 5.13 – Distribuição dos pacientes do gênero feminino por etnia no período estudado 

(1970 – 2009) 
 

Etnia  N(%) 

Leucoderma 108 (75,52%) 

Melanoderma 28 (19,58%) 

Feoderma 3 (2,10%) 

Xantoderma 4 (2,80%) 

Total 143 (100%) 

 

 Na distribuição dos pacientes de gênero feminino por etnia, no período 

considerado (décadas), encontramos uma maior prevalência das pacientes 

leucodermas na quarta década (40/80%). A comparação entre as décadas 

evidenciou um aumento dos casos entre as mulheres melanodermas: décade de 70: 

5(17,24%) casos, década de 80: 5(20%) casos, década de 90: 9(23,08%) casos e 

década de 00: 9(18%) casos(Tabela: 5.14) 

  

Tabela 5.14 - Distribuição dos pacientes do gênero feminino por etnia no período 
considerado (décadas) 

 
  1970 – 1979 1980 – 1989 1990 - 1999 2000 – 2009 Total  

Leucoderma 22 (75,86%) 18 (72%) 28 (71,79%) 40 (80%) 108(75,52%) 

Melanoderma 5 (17,24%) 5 (20%) 9 (23,08%) 9 (18%) 28(19,58%) 

Feoderma 1 (3,45%) 0 1 (2,56%) 1 (2%) 3(2,10%) 

Xantoderma 1 (3,45%) 2 (8%) 1 (2,56%) 0 4(2,80%) 

Total 29 (100%) 25 (100%) 39 (100%) 50 (100%) 143 
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O sitio de maior acometimento entre as mulheres correspondeu a língua, com 

33(23,08%) dos casos, seguida pelo palato 24(16,78%), assoalho bucal 22(15,38%), 

mandíbula 18(12,59%), maxila 8(5,59%) e lábios 6(4,20%) (Tabela: 5. 15) 

 
Tabela 5.15 – Distribuição do gênero feminino por sítio primário de acometimento no período 

estudado (1970 – 2009) 
 

 sítio primário  N(%) 

Lábios 6 (4,20%) 

Assoalho 22 (15,38%) 

Língua 33 (23,08%) 

Palato 24 (16,78%) 

Mandíbula 18 (12,59%) 

Maxila 8 (5,59%) 

Outros 28 (19,58%) 

FD 4 (2,80%) 

Total 143 (100%) 

 

 

5.2.3 Gênero masculino 

 

 

Observamos que o gênero masculino apresentou um maior acometimento 

comparado ao gênero feminino. Dos 665 pacientes avaliados, 512 eram do gênero 

masculino, sendo 172(34%) durante a primeira década, 80(16%) na segunda 

década, 94(18%) na terceira década e 166(32%) na quarta década(Tabela: 5.16) 

  

Tabela 5.16 – Distribuição dos pacientes do gênero masculino no período considerado 
(décadas) 

 

Gênero  1970 1980 1990 2000 Total  

Masculino 172(34%) 80(16%) 94(18%) 166(32%) 512(100%) 

 

Avaliando o gênero masculino com relação à idade, encontramos pacientes 

desde a segunda década a oitava década de vida, observando-se maior 

concentração durante a quinta 35(26%) e sexta décadas de vida 30(22%)(Tabela: 

5.17) 
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Tabela 5.17 – Distribuição dos pacientes do gênero masculino por faixa etária 

 

Faixa Etária 0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 45  46 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 
Acima 

de 91 

Homens 0 
2 

(0,42%) 

4 

(0,83%) 

34 

(7,07%) 

54 

(11,23%) 

80 

(16,63%) 

148 

(30,77%) 

101 

(21%) 

49 

(10,19%) 

9 

(1,87%) 
0 

 

A média de idade entre os homens variou dos 46 anos na primeira década 

aos 60 anos nos últimos 10 anos. Observamos um aumento da idade média entre as 

décadas (Tabela: 5.18) 

 
Tabela 5.18 - Distribuição dos pacientes do gênero masculino por média de idade, no 

período considerado (décadas) 
 

  Média de Idade  

1970 - 1979 46,01 

1980 - 1989 54,06 

1990 - 1999 50,74 

2000 - 2009 59,46 

 

A distribuição dos homens segundo a etnia, correspondeu a 420(82,03%) 

pacientes leucodermas, 70(13,68%) melanodermas, 12(2,34%) feodermas e 

10(1,95%) xantodermas (Tabela: 5.19) 

 

Tabela 5.19 – Distribuição dos pacientes do gênero masculino por etnia no período 
estudado (1970 – 2009) 

 
Etnia  N(%) 

Leucoderma 420 (82,03%) 

Melanoderma 70 (13,68%) 

Feoderma 12 (2,34%) 

Xantoderma 10 (1,95%) 

Total 512 
 

(100%) 

 

A distribuição do gênero masculino no período considerado (décadas), 

mostrou, uma maior prevalência de pacientes leucodermas na primeira década (154/ 

89,53%). Na comparação entre as décadas observamos um aumento dos casos 

entre os melanodermas: décade de 70: 8(4,65%) casos, década de 80: 8(10%) 
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casos, década de 90: 18(19,15%) casos e década de 00: 36(21,69%) casos(Tabela: 

5.20) 

 

Tabela 5.20 - Distribuição dos pacientes do gênero masculino por etnia no período 
considerado (décadas) 

 
  1970 – 1979 1980 – 1989 1990 – 1999 2000 - 2009 Total 

Leucoderma 154 (89,53%) 71 (88,75%) 72 (76,60%) 123 (74,10%) 420(82,03%) 

Melanoderma 8 (4,65%) 8 (10,00%) 18 (19,15%) 36 (21,69%) 70(13,67%) 

Feoderma 10 (5,81%) 0 0 2 (1,20%) 12(2,34%) 

Xantoderma 0 1 (1,25%) 4 (4,26%) 5 (3,01%) 10(1,95%) 

Total 172 (100%) 80 (100%) 94 (100%) 166 (100%) 512(100%) 

 

O sitio de maior acometimento entre os homens correspondeu ao assoalho 

bucal 128(24,66%) dos casos, seguido pela língua 109(21%), mandíbula 

70(13,49%), lábios 56(10,79%), palato 48(9,25%) e maxila 23(4,43%) (Tabela: 5.21) 

 

Tabela 5.21 – Distribuição do gênero masculino por sítio primário de acometimento no 
período estudado (1970 – 2009) 

 
 Sítio primário  N(%) 

Lábios 56 (10,94%) 

Assoalho 128 (25%) 

Língua 109 (21,29%) 

Palato 48 (9,38%) 

Mandíbula 70 (13,67%) 

Maxila 23 (4,49%) 

Outros 66 (12,89%) 

FD 12 (2,34%) 

Total 512 (100%) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O câncer de boca pode ser considerado o câncer mais comum da região da 

cabeça e pescoço, excluindo-se o câncer de pele, sendo que cerca de 90 a 96% dos 

casos são representados pelo carcinoma espinocelular (2, 4, 6, 8, 21, 22). A maioria 

dos cânceres no Brasil é diagnosticada em estádios avançados e, portanto, a 

sobrevida dos pacientes é baixa, e os tratamentos mais agressivos. (7-9, 30) 

Os tipos de cânceres que afetaram mais pessoas em 2010, no Brasil entre os 

homens foram: próstata, traquéia, estômago, colon e reto e cavidade oral. E entre as 

mulheres mama, colo de útero, colon e reto, traquéia, estômago, leucemia e 

cavidade oral. Igualmente ao encontrado na literatura internacional, no Brasil o 

câncer oral atinge muito mais homens do que as mulheres, sendo o 5° de maior 

acometimento entre os homens e o 7° entre as mulher es. 

Os dados epidemiológicos permitem configurar o câncer com um problema 

de saúde pública no Brasil. Sendo o câncer de boca responsável por 14.120 novos 

casos (estimativa) no Brasil. (9, 16, 45, 48) 

A detecção do câncer da boca acontece tardiamente em muitos pacientes. 

Na ocasião do diagnóstico, a maioria dos indivíduos já apresenta a doença em um 

estágio avançado, com metástases. Se a doença for diagnosticada 

antecipadamente, o seu tratamento se torna mais fácil de ser realizado e com menor 

incidência de complicações, assim como os resultados estéticos e funcionais são 

melhores e o índice de sobrevivência do paciente é maior. (1, 5, 45, 48, 50) 

Assim como estudos de outros centros, a maior parte do pacientes 

acometidos em nosso estudo foi do gênero masculino 512 (76,99%), enquanto as 

mulheres somaram 143 (21,50%) dos casos (Tabela 5.1). No entanto, segundo 

alguns estudos, este perfil tem se alterado devido a mudanças de hábitos das 

mulheres. Ao avaliarmos os pacientes por gênero nas décadas observamos 

diferença estatisticamente significante entre as décadas na análise conjunta. 

Entretanto, ao se excluir o período entre 1970 e 1979, verificou-se que a diferença 

não se manteve. Sendo assim, conclui-se que na década mais antiga a porcentagem 

de pacientes do gênero masculino era maior do que nas atuais. Isso levou a 

observar a observar uma diminuição da prevalência entre os homens e um aumento 

entre as mulheres (4, 5, 8, 27, 33) (Tabela 5.7). Geralmente, os homens são 
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acometidos em idades mais precoces do que as mulheres, fato explicado por 

estarem expostos a carcinógenos mais precocemente (5, 31). (Tabela: 5.10 e 5.16) 

Há evidências epidemiológicas de que a incidência de câncer de cabeça e 

pescoço aumenta com a idade, sendo maior a partir da quinta década de vida, com 

pico de incidência ocorrendo na sexta e sétima décadas, sendo raro em pacientes 

jovens (5, 8, 27). Em nosso estudo encontramos uma maior prevalência entre as 

quinta e sexta décadas de vida (Tabela: 5.2). A idade média dos pacientes avaliados 

em nossa amostra foi de 56,71 anos. Analisando os resultados dos prontuários 

verifica-se que em relação à idade, o câncer tem acometido pacientes com uma 

maior faixa etária, haja vista que em 1970 a idade média era de 55,1 anos e em 

2000 passou para 58,5 anos de idade. Entretanto não houve diferença estatística 

(Tabela: 5.6/ Gráfico: 5.7). Observamos também que os homens são acometidos 

mais precocemente, (Tabela: 5.18) e as mulheres mais tardiamente (5) (Tabela: 

5.12).  

Cada vez mais pacientes com idades abaixo de 45 anos são acometidos pelo 

CEC de boca (4, 10, 18, 32). Nos pacientes estudados a grande maioria apresenta 

idades superiores as 45 anos (409/ 66%), tanto para ambos os gêneros.(Tabela: 5.3) 

Igualmente a diversos outros estudos consultados, em nossos resultados, os 

pacientes leucodermas são os mais acometidos, principalmente por cânceres de 

pele e lábio. Esse fato pode ser explicado devido ao pacientes negros apresentarem 

uma maior quantidade de melanina na pele, o que confere uma maior proteção. (4, 

9, 24, 37) Em nosso estudo os pacientes leucodermas foram os mais acometidos 

420 (82%).(Tabela: 5.4)  

Ao estudarmos a etnia, observamos uma diferença estatisticamente 

significante entre as décadas considerado o conjunto dos dados. Entretanto, ao se 

excluir o período entre 1970 e 1979, verifica-se que a diferença não se manteve. 

Sendo assim, conclui-se que na década mais antiga (1970 a 1979) a porcentagem 

de indivíduos brancos foi maior quando comparada às três mais recentes. 

Comparativamente entre as décadas observamos um aumento da prevalência de 

CEC bucal entre as outras etnias. (Tabela: 5.8) Assim como nos estudos de Gourin, 

2006 e Kingsley, 2008 foi observado um aumento da ocorrência de cânceres em 

pacientes negros, sendo as mulheres mais acometidas. (4, 37). (Tabelas: 5.13, 5.14, 

5.19 e 5.20) 
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O sitio de maior acometimento avaliado no presente estudo foi o assoalho 

bucal (150/22,56%) seguido por língua (142/21,35%), mandíbula (88/13,23%), palato 

(72/10,83%), lábios (62/9,32%), maxila (31/4,66). Sítios que, isoladamente, não 

representavam valores significativos, e por isso, designados como outros (trígono 

retro molar,  , mucosa jugal e tonsilas) (94/14,14%); FD em 26 pacientes (3,91%) 

(Tabela 5.5). Segundo a literatura as regiões mais acometidas são a língua seguida 

pelo assoalho bucal (5, 22-24, 27, 33, 38). O fato das mulheres apresentarem um 

menor acometimento da região lábial pode ser explicado pelo fato de utilizarem 

usarem mais protetores labiais, como batons (usualmente contendo fator de 

proteção contra radiação solar) o que não é hábito entre os pacientes de gênero 

masculino, o que ajuda a previnir o câncer de lábio. 

Quanto ao sítio primário observamos que em pacientes em estádios pode 

haver dificuldade quanto a localização exata do tumor primário, e por essa razão 

alguns levantamentos incluem a opção de assoalho/língua como área inicial da 

neoplasia. Optamos por não utilizar essa classificação em nossa análise (51). 

Homens e mulheres apresentaram diferenças estatisticamente não significantes 

entre os sítios primários da lesão(Tabelas: 5.15 e 5.21) 

Uma das grandes dificuldades na realização deste trabalho foi a de compilar 

os dados epidemiológicos dos pacientes. Por se tratar de um período longo (40 

anos), muitos dos prontuários não foram localizados. Além deste problema, 

enfrentamos também a falta de padronização no preenchimento dos prontuários. 

Muitos apesar de disponíveis, apresentavam–se com dados incompletos, o que 

dificultou uma análise mais aprofundada do perfil dos pacientes. Ressaltamos a 

necessidade de um maior controle e padronização no preenchimento dos 

prontuários clínicos, informatizados ou não, pois somente assim será possível a 

realização de um estudo retrospectivo com maior acurácia nos dados coletados. 

 Assim como o câncer e outras doenças, o único caminho para tentar diminuir 

a incidência sobre a população, principalmente entre a de baixa renda, que não 

possui recursos para exames clínicos periódicos seria a implementação de 

programas de prevenção. Mas esse fator requer mudanças profundas nas políticas 

governamentais não só no setor da saúde como em outros setores, principalmente 

no setor da educação. 

 Seria necessária uma política eficiente e em grande escala (campanhas reais, 

firmes, sólidas e efetivas) para inserir novos hábitos alimentares, e contra o 
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tabagismo e etilismo. O governo deveria canalizar recursos que efetivamente seriam 

usados para essa finalidade com seriedade e fiscalização constante. Só assim 

poderíamos ter futuramente uma população mais saudável em todos os sentidos: 

saúde, educação e prevenção. Isso acarretaria a longo prazo a diminuição das 

doenças e ônus para o governo. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O perfil dos pacientes diagnosticados na Disciplina de Estomatologia Clínica 

da FOUSP mais acometidos com carcinoma espinocelular foram do gênero 

masculino, leucodermas, com faixa etária a partir da quinta década de vida e a área 

de maior acometimento foi a língua, seguida pelo assoalho bucal. 

Com relação ao gênero, observamos diferença estatisticamente significante 

entre as décadas na análise conjunta. Entretanto, ao se excluir o período entre 1970 

e 1979, verificou-se que a diferença se perdeu. Também pudemos concluir que na 

década mais antiga (1970 - 1979) a porcentagem de pacientes do gênero masculino 

era maior que nas três décadas mais recentes do estudo. 

 Avaliando as etnias, observamos uma diferença estatisticamente significante 

entre as décadas na análise conjunta. Entretanto, ao se excluir o período entre 1970 

e 1979, verificou-se que essa diferença não se manteve. Sendo assim, na década 

mais antiga a porcentagem de indivíduos leucodermas foi maior quando comparada 

às três mais recentes. 

Para idade, foi encontrado valor de p < 0,05 quando comparadas todas as 

décadas conjuntamente. Ao se avaliar apenas as três primeiras décadas, excluindo-

se “2000-2009” (que apresentou média de idade maior do que nos outros períodos) 

o valor de p perdeu a significância. Tal resultado apontou para o aumento na média 

de idade dos pacientes na década mais recente. 
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