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As ocorrências do câncer de boca vem aumentando gradativamente no mundo. Indícios 

epidemiológicos relatam que o tabaco, o álcool e a exposição ao sol são os principais 

fatores de risco para essa neoplasia. A prevenção e o diagnóstico precoce se tornam as 

melhores formas de reverter essa situação. O CA de boca pode se desenvolver nos 

lábios, língua, céu da boca, gengiva, amídala e glândulas salivares. O CA de boca 

continua sendo uma das principais doenças bucais que mais causam risco de morte ao 

paciente no mundo ocidental, ocupando assim o sexto lugar entre os cânceres mais 

prevalente no mundo. Define-se assim como as demais neoplasias malignas, como uma 

doença crônica multifatorial, resultante da interação dos fatores etiológicos que afetam 

os processos de controle e proliferação e crescimento. O trabalho tem como objetivo 

geral: analisar o conhecimento dos discentes do curso de odontologia de uma instituição 

privada de ensino superior, localizado no interior da Bahia, sobre diagnóstico de câncer 

bucal. Como objetivos específicos: descrever o perfil social dos discentes, verificar as 

limitações dos discentes quanto ao diagnóstico e averiguar na matriz curricular da 

disciplinas que envolvem câncer bucal. O estudo possui natureza descritiva com 

abordagem quantitativa. A coleta dos dados acontecerá em uma instituição de ensino 

superior localizada no interior da Bahia, para coleta de dados será feito um questionário 

estruturado administrado para os 63 discentes matriculados nos cursos de Odontologia 

da Faculdade Maria Milza, contendo questões relativas sobre a lesão (fatores de risco e 

procedimentos diagnósticos). Os dados serão analisados através de estatística descritiva. 

Espera-se que os discentes avaliados tenham conhecimento teórico sobre o 

conhecimento e diagnóstico do câncer bucal, visando analisar se estes discentes estão 

preparados para diagnosticar precocemente paciente que estão em fase inicial do câncer. 
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