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O câncer bucal é um tumor maligno resultado da interação de fatores de risco que afetam os 
processos de controle de proliferação e crescimento celular. Acomete lábios e interior da 
cavidade oral, como gengiva, mucosa jugal, língua, palato e assoalho e é considerado um 
grave problema de saúde pública devido ao alto índice de diagnósticos em estágio avançado o 
que resulta em um pior prognostico causando mutilações, diminuição da qualidade de vida do 
indivíduo e até mesmo morte prematura. Algumas lesões podem anteceder o câncer bucal, as 
chamadas lesões potencialmente malignas, que possuem um risco significantemente 
aumentado de se tornar um câncer, são elas, eritroplasia, atrofia por deficiência de ferro, 
leucoplasia, fibrose submucosa, queiliteactínica e líquen plano. Os principais fatores de risco 
possivelmente associados ao desenvolvimento destas lesões são o tabagismo, etilismo e 
exposição solar. Em algumas dessas lesões à remoção cirúrgica total, a retirada dos fatores de 
risco, o acompanhamento e proservação já é suficiente para um bom prognóstico. Assim, o 
objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão de literatura a respeito da importância 
do diagnóstico e acompanhamento de lesões potencialmente malignas.Como procedimentos 
metodológicos, optou-se por uma revisão integrativa da literatura, sendo utilizados em bases 
de dados das bibliotecas ScientificElectronic Library onLineScielo (SciELO) e Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS). Tendo como descritores“Câncer Bucal”;“Patologia 
Bucal”;“Doenças da Boca” e“Fatores de risco”. Os artigos foram selecionados de acordo com 
os seguintes critérios de inclusão: nos idiomas português e inglês, indexados nas bases de 
dados selecionadas, publicados no período de 2014 a 2019, com resumos disponíveis e 
acessados na íntegra pelo meio online. Após a leitura analítica dos artigos foi definido duas 
categorias para discussão: fatores de riscos para o desenvolvimento de lesões potencialmente 
malignas e sucesso do prognostico no diagnóstico precoce. Foi observado na presente revisão 
que o diagnóstico das lesões potencialmente malignas é de competência do cirurgião-dentista 
e deve ser feita por meio de inspeção visual, tátil e confirmado com exame histopatológico, 
porém o próprio indivíduo pode detectar através do autoexame da cavidade bucal. 
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