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Resumo 
 

O Câncer Bucal (CB) é uma doença genética complexa multifatorial. Os fatores ambientais, 
particularmente os relacionados ao estilo de vida, são frequentemente associados ao câncer 
bucal, como tabaco, álcool e a dieta. O diagnóstico do câncer bucal é relativamente fácil em 
função da sua localização anatômica. Além disso, os fatores de risco para esta doença podem 
ser facilmente detectados durante a anamnese e geralmente estão ligados ao estilo de vida do 
indivíduo. O objetivo do presente trabalho foi analisar na literatura médica/acadêmico o 
conhecimento do Cirurgião Dentista frente ao câncer bucal e fatores de risco associados ao CB. 
Foi realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos datados do período de 2005 a 2019, 
por meio das bases de dados do Google Acadêmico e PubMed, tendo como descritores: 
neoplasias malignas “malignant neoplasms”,  câncer bucal “oral câncer”, Diagnóstico “diagnostic” 
e Odontologia, “Dentistry”. Foram incluídos trabalhos que apresentavam concordância com o 
tema e artigos em português e inglês. Foram excluídos trabalhos publicados anteriormente a 
2005 ou que não apresentassem coerência com o tema. Dentre os trabalhos selecionados, 9 
relataram o uso de tabaco e álcool como um dos principais fatores de risco para o 
desenvolvimento de CB, 4 abordavam o conhecimento do cirurgião dentista sobre CB. Os artigos 
foram organizados de acordo com sua temática, em que abordaram o CB na maioria das vezes 
por meio de relatos de casos clínicos que ilustravam a importância do tema para a rotina clínica 
do cirurgião-dentista. Os estudos utilizados nesta revisão mostram que o consumo de tabaco e 
bebidas alcoólicas é apontado como os fatores de risco mais significativos para o 
desenvolvimento do câncer bucal, na avaliação do conhecimento do cirurgião dentista mostrou-
se inconsistente, principalmente em relação aos procedimentos práticos para o diagnóstico da 
doença.  
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