O CFO alerta: cuidado com o câncer bucal! Procure um Cirurgião-Dentista porque ele
pode salvar sua vida!

O Câncer bucal ainda é preocupante no Brasil.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) a estimativa para a doença no país, em 2014, é
de 11.280 casos novos em homens e 4.010 em mulheres. O Conselho Federal de Odontologia
(CFO) alerta sobre o principal cuidado individual com a saúde bucal que é a prevenção:
escovação duas vezes ao dia, com creme dental com flúor e, principalmente, visitas regulares
ao cirurgião-dentista. “É preciso ter muito cuidado com a higiene bucal, pois a melhor coisa é a
prevenção. O Câncer bucal pode matar, mas tem tratamento quando diagnosticado no início e
o Cirurgião-dentista pode salvar sua vida. Cuidado!”, disse o presidente do CFO.
Dados do INCA ainda revelam que a doença mata 80% dos casos no mundo – cerca de 140 mil
pessoas e afeta diretamente as crianças, principalmente na África Subsaariana, América do Sul
e Ásia, que são afetadas por Noma (câncer oral não obrigatoriamente comunicável às
autoridades), doença desfigurante, mortal, mas, ainda negligenciada). O Câncer bucal ganha
espaço pela falta de orientação, hábitos e profissionais como na África, que há 1 cirurgiãodentista para cada 150 mil pessoas. Na Etiópia é um dentista para cada milhão, ainda de
acordo com o INCA. No Brasil, o problema não é a quantidade de cirurgiões-dentistas (cerca de
268 mil), mas sua distribuição irregular nas várias regiões, com densidades e níveis econômicos
variáveis da população, segundo dados do CFO.
Ainda pouco conhecido, este tipo de câncer costuma ser diagnosticado tardiamente e, no
Brasil, já começa a ganhar contornos de verdadeira epidemia. São Paulo é o estado campeão
nesse tipo de incidência: mais de 3 mil novos casos anualmente, informa o INCA. Segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS), 43% das mortes por câncer são causadas pelo consumo
de tabaco ou álcool, por maus hábitos alimentares e de estilo de vida e infecções.
O CFO, preocupado com a doença, acompanha na Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara dos Deputados que aprovou, por unanimidade, projeto que cria a Semana Nacional de
Prevenção do Câncer Bucal (PL 3939/12), a ser celebrada todos os anos, na primeira semana

de novembro. O objetivo é estimular ações preventivas e educativas, promover debates e
outros eventos sobre as políticas públicas de atendimento integral a portadores de câncer
bucal, apoiar atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil em prol do controle
deste mal que envolve milhares de brasileiros, além de difundir os avanços técnico-científicos
relacionados à doença.
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