Oncologia Oral
Da investigação à prática clínica
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Introdução

Resultados

O cancro da cavidade oral apresentou uma
incidência mundial de 300.000 novos casos em
2012 e representa cerca de 2-3% de todos os
cancros diagnosticados globalmente.
Os principais factores de risco modificáveis
incluem: hábitos tabágicos e etílicos, exposição
ocupacional, exposição a agentes biológicos
como o Papiloma Vírus Humano e o Vírus
Epstein Barr, hábitos nutricionais e de higiene
oral, estado da saúde oral e a exposição a
fontes de radiação.
Representa a 7ª causa de morte por cancro na
Europa.
O objectivo deste trabalho é:
• Informar sobre factores de risco de cancro
oral;
• Realização de observação clínica para
deteção precoce de patologias orais;
• Acompanhamento e aconsehamento
individual em participantes que
apresentaram risco;
• Demonstrar a importância da prevenção e
educação para a saúde na prática clínica em
oncologia.

Os hábitos tabágicos, etílicos e nutricionais revelaram-se os factores de
risco mais relevantes na população em estudo. Os hábitos tabágicos
estiveram presentes desde idades muito jovens (12 anos).
A exposição está relacionada com a condição social.

Material and Métodos
Este estudo teve a aprovação da Comissão de
Ética, e foi autorizado pelas instituições
envolvidas.Foi realizada uma sessão de
calibragem dos observadores previamente à
avaliação.Avaliaram-se factores de risco em
1117 indivíduos.
Realizaram-se:
•Sessões de promoção da saúde
(oncologia oral) em grupo, de acordo
com o grau de exposição ao risco.
•Visual Screening
•Acompanhamento e aconselhamento
individual a todos os participantes
que apresentaram lesões com
potencial de transformação maligna.
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37%
38% dos indíviduos realizam auto-exame da cavidade-oral regularmente
(pelo menos 1 vez por mês).
Verificou-se presença de patologia oral em 18% da população, dos quais
7% apresentavam lesão com características clínicas suspeitas de
transformação maligna e foram alvo de encaminhamento.
Este estudo, realizado por profissionais de saúde ligados à Oncologia e
Medicina Dentária, permitiu sinalizar o risco, desenvolver ação
preventiva e definir uma prática clínica conducente ao diagnóstico
precoce em oncologia oral.
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Conclusão

A investigação em oncologia oral (antes, durante e após) é
fundamental para compreender esta patologia, desde a sua
epidemiologia, à sua patogénese e é fundamental para melhor cuidar
do doente oncológico. Permite definir estratégias de prevenção e
diagnóstico que determinam uma modificação favorável na
incidência da patologia oncológica e na morbilidade e mortalidade
associadas.
O estudo realizado indica que a investigação está na base de uma
prática clínica baseada em evidências.
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