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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
11
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.
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Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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29 de novembro de 2022

Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,
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o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Compartilhe

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

Sociedade /

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,
19

http://m.knew.in/n/OptJq8cAjxwlZUGv9HSx3bqjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/11/29/72213311/72213311_site.jpg


Veículo: Agência O Globo Estado: Nacional
Data: 29/11/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

Amazonas Repórter

DINO SAÚDE E BEM-ESTAR , sociedade

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir
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ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens. O diagnóstico

precoce aumenta as chances de cura de diversas

doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel do

cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento. Para o cirurgião-dentista,

professor universitário, coordenador do serviço de

Estomatologia da Santa Casa de Santos e membro da

Câmara Técnica de Estomatologia do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr.

José Narciso Rosa Assunção Júnior, é recomendado

procurar a ajuda de um especialista sempre que se

observa uma lesão. 'Tratamentos caseiros ou remédios

indicados por não profissionais podem atrasar o

diagnóstico e, por consequência, piorar o prognóstico,

contribuindo, inclusive, para que se perca

eventualmente a possibilidade de cura da doença',

reforça. Segundo ele, sempre que existe a suspeita de

uma neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira

coisa que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.' O especialista pondera que essa situação

nunca é fácil, uma vez que o câncer é uma doença

ainda muito estigmatizada. 'Quando se pensa em

câncer, se pensa em morte e sabe-se que quanto mais

cedo o diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura

ou sobrevida de qualidade'. Segundo Assunção Júnior,

o tratamento hoje em dia está cada vez mais moderno,

individualizado e com menos efeitos colaterais, o que

faz com que as respostas sejam mais promissoras e

efetivas. Consultas periódicas e orientações A visita

periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é uma das

estratégias que devem ser observadas quando se

pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além disso,

o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'. Cirurgiões-dentistas precisam estar

atentos O professor titular da Faculdade de Odontologia

da Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que
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apresenta ou já apresentou essa condição. 'O

conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece. Tipos

de câncer de boca Dr. Fabio Daumas Nunes destaca

que diversos tipos de câncer podem ocorrer na boca,

entretanto o mais comum é o carcinoma epidermóide,

que responde por aproximadamente 90% dos casos.

Segundo ele, o câncer de boca pode afetar o lábio e

toda a extensão da cavidade oral, ou seja, gengiva,

língua, assoalho, revestimento interior dos lábios e

bochechas, área retromolar e palato duro. 'Sob o nosso

campo de atuação, existem também as regiões da

orofaringe, que incluem o palato mole, a base da língua,

amígdalas e a parte lateral e posterior da garganta. Por

isso, o exame intra e extra-oral completo é de extrema

relevância e, caso se observe lesões suspeitas em

alguma dessas regiões, o paciente deverá ser

encaminhado para o otorrinolaringologista ou cirurgião

de cabeça e pescoço'. O especialista explica ainda que

o câncer oral, quando comparado ao câncer de

orofaringe, apresenta características clínico-patológicas

e tratamentos distintos, que podem incluir cirurgia,

radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou a

combinação desses tratamentos. "Entre os fatores que

são levados em conta pela equipe médica (cirurgiões de

cabeça e pescoço, radioterapeutas e oncologistas

clínicos) estão o tamanho, o local da neoplasia e a

performance do paciente, sendo o tratamento planejado

e realizado por médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a

realização da biópsia incisional (removendo apenas

uma parte da lesão), além da importante participação

nos cuidados orais pré, trans e pós-tratamento

oncológico'. Dr. Fabio diz que o controle da mucosite,

infecções oportunistas e a manutenção dos hábitos de

higiene bucal contribuem significativamente para a

melhora da qualidade de vida e conclusão do

tratamento conforme planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens. O diagnóstico

precoce aumenta as chances de cura de diversas

doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel do

cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento. Para o cirurgião-dentista,

professor universitário, coordenador do serviço de

Estomatologia da Santa Casa de Santos e membro da

Câmara Técnica de Estomatologia do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr.

José Narciso Rosa Assunção Júnior, é recomendado

procurar a ajuda de um especialista sempre que se

observa uma lesão. 'Tratamentos caseiros ou remédios

indicados por não profissionais podem atrasar o

diagnóstico e, por consequência, piorar o prognóstico,

contribuindo, inclusive, para que se perca

eventualmente a possibilidade de cura da doença',

reforça. Segundo ele, sempre que existe a suspeita de

uma neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira

coisa que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.' O especialista pondera que essa situação

nunca é fácil, uma vez que o câncer é uma doença

ainda muito estigmatizada. 'Quando se pensa em

câncer, se pensa em morte e sabe-se que quanto mais

cedo o diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura

ou sobrevida de qualidade'. Segundo Assunção Júnior,

o tratamento hoje em dia está cada vez mais moderno,

individualizado e com menos efeitos colaterais, o que

faz com que as respostas sejam mais promissoras e

efetivas. Consultas periódicas e orientações A visita

periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é uma das

estratégias que devem ser observadas quando se

pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além disso,

o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'. Cirurgiões-dentistas precisam estar

atentos O professor titular da Faculdade de Odontologia

da Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que
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apresenta ou já apresentou essa condição. 'O

conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece. Tipos

de câncer de boca Dr. Fabio Daumas Nunes destaca

que diversos tipos de câncer podem ocorrer na boca,

entretanto o mais comum é o carcinoma epidermóide,

que responde por aproximadamente 90% dos casos.

Segundo ele, o câncer de boca pode afetar o lábio e

toda a extensão da cavidade oral, ou seja, gengiva,

língua, assoalho, revestimento interior dos lábios e

bochechas, área retromolar e palato duro. 'Sob o nosso

campo de atuação, existem também as regiões da

orofaringe, que incluem o palato mole, a base da língua,

amígdalas e a parte lateral e posterior da garganta. Por

isso, o exame intra e extra-oral completo é de extrema

relevância e, caso se observe lesões suspeitas em

alguma dessas regiões, o paciente deverá ser

encaminhado para o otorrinolaringologista ou cirurgião

de cabeça e pescoço'. O especialista explica ainda que

o câncer oral, quando comparado ao câncer de

orofaringe, apresenta características clínico-patológicas

e tratamentos distintos, que podem incluir cirurgia,

radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou a

combinação desses tratamentos. "Entre os fatores que

são levados em conta pela equipe médica (cirurgiões de

cabeça e pescoço, radioterapeutas e oncologistas

clínicos) estão o tamanho, o local da neoplasia e a

performance do paciente, sendo o tratamento planejado

e realizado por médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a

realização da biópsia incisional (removendo apenas

uma parte da lesão), além da importante participação

nos cuidados orais pré, trans e pós-tratamento

oncológico'. Dr. Fabio diz que o controle da mucosite,

infecções oportunistas e a manutenção dos hábitos de

higiene bucal contribuem significativamente para a

melhora da qualidade de vida e conclusão do

tratamento conforme planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

São Paulo--(DINO - 29 nov, 2022) -

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,
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como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Website: https://crosp.org.br/

A OESP nao e(sao) responsavel(is) por erros,

incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por

seus clientes com base nos Conteudos ora

disponibilizados, bem como tais Conteudos nao

representam a opiniao da OESP e sao de inteira

responsabilidade da Dino Divulgador de Noticias Online

Ltda
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

DINO saúde e bem-estar , SOCIEDADE

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,
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o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

Sociedade Sociedade

Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

Estimativa do INCA prevê 15 mil casos novos de câncer

na cavidade oral por ano no Brasil

29/11/2022 às 12h15

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações
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A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
40
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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São Paulo 29/11/2022 -

Estimativa do INCA prevê 15 mil casos novos de câncer

na cavidade oral por ano no Brasil

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,
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o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Website: https://crosp.org.br/
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

Estimativa do INCA prevê 15 mil casos novos de câncer

na cavidade oral por ano no Brasil

29/11/2022 às 12h15
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações
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A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens. O diagnóstico

precoce aumenta as chances de cura de diversas

doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel do

cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento. Para o cirurgião-dentista,

professor universitário, coordenador do serviço de

Estomatologia da Santa Casa de Santos e membro da

Câmara Técnica de Estomatologia do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr.

José Narciso Rosa Assunção Júnior, é recomendado

procurar a ajuda de um especialista sempre que se

observa uma lesão. 'Tratamentos caseiros ou remédios

indicados por não profissionais podem atrasar o

diagnóstico e, por consequência, piorar o prognóstico,

contribuindo, inclusive, para que se perca

eventualmente a possibilidade de cura da doença',

reforça. Segundo ele, sempre que existe a suspeita de

uma neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira

coisa que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.' O especialista pondera que essa situação

nunca é fácil, uma vez que o câncer é uma doença

ainda muito estigmatizada. 'Quando se pensa em

câncer, se pensa em morte e sabe-se que quanto mais

cedo o diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura

ou sobrevida de qualidade'. Segundo Assunção Júnior,

o tratamento hoje em dia está cada vez mais moderno,

individualizado e com menos efeitos colaterais, o que

faz com que as respostas sejam mais promissoras e

efetivas. Consultas periódicas e orientações A visita

periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é uma das

estratégias que devem ser observadas quando se

pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além disso,

o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'. Cirurgiões-dentistas precisam estar

atentos O professor titular da Faculdade de Odontologia

da Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que
47
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apresenta ou já apresentou essa condição. 'O

conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece. Tipos

de câncer de boca Dr. Fabio Daumas Nunes destaca

que diversos tipos de câncer podem ocorrer na boca,

entretanto o mais comum é o carcinoma epidermóide,

que responde por aproximadamente 90% dos casos.

Segundo ele, o câncer de boca pode afetar o lábio e

toda a extensão da cavidade oral, ou seja, gengiva,

língua, assoalho, revestimento interior dos lábios e

bochechas, área retromolar e palato duro. 'Sob o nosso

campo de atuação, existem também as regiões da

orofaringe, que incluem o palato mole, a base da língua,

amígdalas e a parte lateral e posterior da garganta. Por

isso, o exame intra e extra-oral completo é de extrema

relevância e, caso se observe lesões suspeitas em

alguma dessas regiões, o paciente deverá ser

encaminhado para o otorrinolaringologista ou cirurgião

de cabeça e pescoço'. O especialista explica ainda que

o câncer oral, quando comparado ao câncer de

orofaringe, apresenta características clínico-patológicas

e tratamentos distintos, que podem incluir cirurgia,

radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou a

combinação desses tratamentos. "Entre os fatores que

são levados em conta pela equipe médica (cirurgiões de

cabeça e pescoço, radioterapeutas e oncologistas

clínicos) estão o tamanho, o local da neoplasia e a

performance do paciente, sendo o tratamento planejado

e realizado por médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a

realização da biópsia incisional (removendo apenas

uma parte da lesão), além da importante participação

nos cuidados orais pré, trans e pós-tratamento

oncológico'. Dr. Fabio diz que o controle da mucosite,

infecções oportunistas e a manutenção dos hábitos de

higiene bucal contribuem significativamente para a

melhora da qualidade de vida e conclusão do

tratamento conforme planejado.
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Tratamento hoje em dia está cada vez mais moderno,

individualizado e com menos efeitos colaterais, o que

faz com que as respostas sejam mais promissoras e

efetivas - Reprodução

Assine e continue lendo...

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025.

No país como um todo, espera-se a ocorrência de mais

de 15 mil casos novos de câncer de boca por ano,

sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer.

Por isso, o papel do cirurgião-dentista na identificação

de doenças do complexo maxilomandibular é importante

para a eficiência do tratamento

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
50

http://m.knew.in/n/6kGAZcJTtddMAGlWorex9LqjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/11/29/72213738/72213738_site.jpg


Veículo: Debate Paraíba Estado: Paraíba
Data: 29/11/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

- Advertisement -

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.
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Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Notícias Corporativas

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,
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como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.
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Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

59



Veículo: DM Anápolis Estado: Goiás
Data: 29/11/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.
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5 perguntas e respostas sobre bruxismo
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5 perguntas e respostas sobre bruxismo

Saiba quais as causas, as complicações e os

tratamentos indicados nos casos de bruxismo.

Compartilhar

Publicado em: 28 de novembro de 2022

Revisado em: 25 de novembro de 2022

Saiba quais as causas, as complicações e os

tratamentos indicados nos casos de bruxismo.

O é uma disfunção caracterizada pelo ranger ou apertar

dos dentes. A condição afeta cerca de 40% da

população brasileira, segundo informações da

Associação Brasileira de Odontologia (ABO). O

problema atinge adultos e crianças. Porém, algumas

pessoas não sabem que têm bruxismo, muitas vezes

porque sequer percebem o ato de ranger ou apertar os

dentes, e/ou porque só o fazem enquanto estão

dormindo.

Mas o bruxismo pode causar sintomas muito

incômodos, como dor de cabeça, dor e zumbido no

ouvido, dor na mandíbula e nos músculos da face. Em

alguns casos, também pode acarretar problemas

dentários. Por isso, é importante buscar ajuda para

amenizar o problema. Abaixo, separamos algumas

dúvidas comuns sobre o bruxismo. Leia:

1. O que causa o bruxismo?

Segundo a dra. Paula Machado, cirurgiã-dentista e

secretária da Câmara Técnica de Disfunção

Temporomandibular e Dor Orofacial do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP),

existe uma série de fatores que podem estar associados

ao desenvolvimento do bruxismo. Esses fatores podem

ser genéticos, físicos ou psicológicos.

Entre os mais comuns estão condições como estresse e

ansiedade, mas existem outros fatores associados

como uso de medicamentos, uso de drogas recreativas,

uso de protetores bucais ou aparelhos ortodônticos e

má oclusão (alinhamento irregular dos dentes).

2. O bruxismo também ocorre durante o dia?

É muito comum vermos casos de pessoas com

bruxismo que rangem os dentes apenas enquanto

dormem. Mas o bruxismo também pode acontecer

durante o dia. Nesse caso, é chamado de bruxismo de

vigília (vigília é o nome dado ao período em que

estamos acordados). O bruxismo durante o sono é

chamado de bruxismo do sono ou bruxismo noturno.

Em geral, o ranger dos dentes acontece mais durante à

noite, enquanto o apertar ocorre mais durante o dia. 'O

simples ato de manter os dentes encostados já

caracteriza bruxismo, uma vez que [em situação normal]

apenas encostamos os dentes no final da mastigação e

deglutição', explica a especialista.

3. Pessoas com ansiedade têm maior risco de ter

bruxismo?
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Segundo a dra. Paula, nos últimos 20 anos, vários

artigos científicos têm demonstrado a relação entre

bruxismo e condições psíquicas como , e .

Além disso, os resultados indicam que também existe

uma associação entre quadros de depressão e

ansiedade mais graves com uma maior prevalência do

bruxismo de vigília.

Em resumo, pessoas que têm ansiedade, depressão ou

estresse têm maior tendência para desenvolver

bruxismo.

4. Quais complicações o bruxismo pode causar?

O bruxismo pode causar complicações principalmente

relacionados aos dentes - como fraturas, fissuras,

desgastes, e movimentação dentária - e estruturas

adjacentes, como .

O problema pode, inclusive, levar à necessidade de . 'O

bruxismo é uma força excessiva que é realizada sobre

os dentes e estruturas de suporte. A força pode ser

tamanha que causa uma reação inflamatória irreversível

no nervo do dente ou canal, necessitando que o mesmo

seja tratado', afirma a especialista.

Algumas das complicações podem até causar perda

total do dente.

Ainda segundo a cirurgiã-dentista, o ranger ou apertar

dos dentes e outros hábitos parafuncionais (sem

função) - como roer as unhas e mascar chicletes, por

exemplo - podem causar dor muscular, dor ao mastigar,

ao abrir e ao fechar a boca, na região das têmporas

(músculos de mastigação), e e, em alguns casos, a uma

disfunção da ATM.

5. O bruxismo tem cura?

Infelizmente, o bruxismo não tem cura, mas sim

controle. E para controlar essa condição, existem

diversas opções, como tratamento cognitivo

comportamental (que inclui medidas para ter

consciência do hábito e ajudar a parar com ele, como

colocar um lembrete no celular para observar se está

apertando os dentes, por exemplo); placas

estabilizadoras para o sono; dispositivos de para

bruxismo de vigília; estimulação elétrica nervosa

transcutânea (TENS); ultrassom; fisioterapia; e toxina

botulínica A.

'É importante buscar um cirurgião-dentista especialista

em DTM/DOF (Disfunção Temporomandibular e Dor

Orofacial) para indicar o tratamento mais adequado',

finaliza a dra. Paula.

Tópicos

atmbruxismodor de denteodontologiasaúde bucal
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

29 de novembro de 2022 0 Por

São Paulo 29/11/2022 -

Estimativa do INCA prevê 15 mil casos novos de câncer

na cavidade oral por ano no Brasil

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.
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'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chance de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025 No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Casemiro diz que, surgindo oportunidades, está pronto

para marcar gols

Acesse nossas redes sociais: Instagram e Twitter

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,
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o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado

Com informações de Agência Estado

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Dentistas passam a usar cannabis em tratamentos; veja quais são os usos na

odontologia

Clique aqui para abrir a imagem

A cannabis medicinal passou a ser notada no Brasil

também pelos dentistas, que começam a se organizar

em grupos de estudos sobre casos clínicos e pesquisas

científicas para melhor embasar seus métodos e

aplicações em clínicas espalhadas pelo País. Poucos

profissionais da área já prescrevem THC e CDB e

apenas uma pequena porcentagem dos mais de 150 mil

pacientes de cannabis medicinal no Brasil é para uso

odontológico.

Desde que a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) autorizou a cannabis medicinal no

País, médicos e cirurgiões-dentistas receberam as

mesmas permissões de prescrição e uso. Porém, por

haver muito mais pesquisas a respeito da efetividade da

planta na Medicina do que na Odontologia, a primeira

acabou por se desenvolver muito mais depressa.

Estima-se que 2.100 dos 502 mil médicos em atividade

hoje no Brasil prescrevam a substância. Não há dado

oficial, mas um porcentagem ainda menor dos 550 mil

dentistas está nesta lista.

Neste ano, a Anvisa incluiu o campo 'CRO', referente

ao Conselho Regional de Odontologia, nos formulários

de pedidos de importação pela RDC 660. Até o ano

passado, os dentistas tinham de usar seus números de

registro no campo 'CRM (Conselho Regional de

Medicina)', o que dificultava o processo de importação

em alguns casos.

Para integrar interessados em adotar a cannabis na

prática clínica, Conselhos Regionais de Odontologia,

como os de São Paulo, Rio, Alagoas e Distrito Federal,

bem como organizações de profissionais, como a

Sociedade Brasileira de Odontologia Canabinoide

(Sbocan), abriram em setembro um grupo de trabalho.

A ideia é oferecer canais para tirar dúvidas e comentar

casos clínicos, além do suporte jurídico aos

profissionais que tiverem receio quanto à legalidade da

prescrição. Os associados contam ainda com o acesso

a um compilado de artigos científicos e cursos e têm o

perfil incluído em uma lista de dentistas prescritores

disponibilizada à população. Segundo especialistas, por

ser um campo mais recente da pesquisa, é importante

estar atento aos dados e resultados de estudos para

entender quais são as evidências científicas já

consolidadas e aquelas que ainda estão sob revisão.

A presidente da Sbocan, Endy Lacet, é reconhecida

como a primeira dentista no Brasil a utilizar a terapia

canabinoide na Odontologia, em 2015. Ela foi uma das

fundadoras da Abrace, uma das mais consolidadas

associações de pacientes de cannabis medicinal do

País.

Endy ainda estava na faculdade quando atendeu uma

criança autista, que saia correndo pelo hospital sem

deixar que a equipe tirasse o raio x de sua boca. Ela,

então, apresentou a proposta de entrar com a terapia

canabinoide e foi chancelada pelos professores.

O garoto, previamente medicado com azeite de
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maconha, permitiu que lhe fossem feitas três

restaurações na sessão seguinte. 'A mãe chorou. Nunca

tinha visto um remédio que acalmasse o filho a tal ponto

dele não sentir medo', conta ela, que optou pela

estratégia de sedação multimodal, que preconiza

estruturar o paciente previamente em vez de aplicar

uma bomba de sedativos quando ele chega na cadeira

do dentista.

Silvana Vasconcellos sofre de esclerose múltipla há 16

anos e é paciente de Endy por causa de uma neuralgia

do nervo trigêmeo, que, há cinco anos, a faz padecer de

uma dor facial intensa. 'Comecei a usar a cannabis no

início do ano e notei grande melhora. Diminuiu minha

medicação para a neuralgia de 900 mg para 300 mg por

dia', comemora.

Segundo Endy, dá para usar a cannabis como

coadjuvante ou adjuvante, sem excluir,

necessariamente, outros medicamentos. 'O negócio é

pensar na melhor forma de tratamento para ter

qualidade de vida, minimizando os efeitos colaterais

que, muitas vezes, são até mais fortes que os efeitos

terapêuticos', aponta. 'Com a terapia canabinóide, não

há efeitos colaterais que prejudiquem outros sistemas;

pelo contrário, ela ajuda a modular os outros sistemas.'

Como é a utilização

Assim como na Medicina, a cannabis vem

demonstrando versatilidade em seus possíveis usos na

Odontologia, podendo ser empregada antes, durante ou

após o tratamento. Ela pode, por exemplo, ser utilizada

em procedimentos como restaurações, na modulação

de sedação e como analgésico pós-operatório ou para

osteoindução - a formação de um novo osso pela

influência de agentes indutores.

O tetrahidrocanabinol é responsável por tratar,

sobretudo, casos de dor, enquanto o canabidiol é mais

indicado para inflamações. Considerados igualmente

importantes pelos dentistas, os dois canabinóides e a

centena de outros que os acompanham nas versões full

spectrum da planta têm apresentado bons resultados

para bruxismo, dores dentárias ou neuropáticas,

enxertos, DTM (disfunção da articulação

temporomandibular), inflamações, cicatrizações,

periodontite e controle bacteriano.

Embora a terapia canabinóide aplicada à Odontologia

não seja novidade no mundo, ela ainda não se

popularizou. Estados Unidos e Canadá são os países

que se destacam nessa área, desde o atendimento

clínico, até, e cada vez mais, a criação de produtos para

a higiene bucal, como pastas de dente e enxaguante à

base da planta.

Guilherme Martins, vice-presidente da Sbocan e dono

do canal Odontologia Canabinoide no YouTube, já

conseguiu cerca de mil autorizações na Anvisa para

prescrições de cannabis. Segundo ele, os possíveis

efeitos colaterais são pequenos, facilmente

reconhecíveis e dimensionados na terapêutica.

Geralmente, nada além de sonolência, enjoos ou

incremento do apetite.

No entanto, isso não significa que a cannabis não tenha

contra-indicação. Pacientes com doenças crônicas

renais e hepáticas, distúrbios psiquiátricos e gestantes,

por exemplo, não devem fazer tratamento odontológico

com a substância.

Ele afirma evitar o uso do THC em menores de idade.

'Utilizo com parcimônia o CBD em caso de glaucoma e

observo interações medicamentosas, especialmente

com outras medicações controladas', aponta Martins.

Às vezes, as interações acontecem por descuido, como

tomar as gotas de maconha ao mesmo tempo em que

engole um medicamento alopático. 'Costumo orientar a

não tomar na mesma hora, porque cada um tem um

mecanismo diferente, e tomar ao mesmo tempo dá um

'tilt' no seu organismo. Por isso, é sempre melhor tomar

o óleo com pelo menos uma hora de diferença de outra

substância', complementa Endy.

O que diz o conselho federal
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'É importante que o profissional tenha a formação de

base, que conheça os endocanabinoides produzidos

pelo nosso corpo e os fitocanabinoides encontrados na

cannabis antes de prescrever', orienta João Paulo

Tanganeli, presidente do grupo de trabalho de

canabinóides na odontologia do CRO-SP.

A maior entidade de classe do setor, o Conselho

Federal de Odontologia (CFO), apoia a utilização da

cannabis, mas reforça a necessidade de qualidade da

formação recebida por quem a administra. 'Se o

profissional conhecer o medicamento, souber como

trabalhar com ele, não há problema de usá-lo. Isso vale

para todos os medicamentos, não apenas para a

cannabis', diz Evaristo Volpato, diretor do conselho da

entidade desde 2018.

O próximo passo aguardado pelo setor é a adequação

da RDC 327/19, resolução que dispõe sobre as

autorizações para a fabricação, importação,

comercialização e prescrição de produtos nacionais,

além da venda nas farmácias, de cannabis para fins

medicinais e que acabou deixando os dentistas de fora.

'Nem todas (as farmácias) aceitam prescrição de

dentista', revela Claudia Tambeli, que usa a substância

em tratamentos no seu consultório.

A resolução esteve com consulta pública aberta até o

último dia 17 e agora o texto se encontra na etapa de

revisão, que deve ser concluída nos próximos meses.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Conselho Federal de

Odontologia, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura - Fórum de

Sustentabilidade
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e ambientais que contribuam para a construção de um

mundo mais sustentável.
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

71

http://m.knew.in/n/QSskbgTc6-j2VyfZ61wye7qjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/QSskbgTc6-j2VyfZ61wye7qjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/11/29/72214095/72214095_site.jpg


Veículo: Forum de Sustentabilidade Estado:

Data: 29/11/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir
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ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

29/11/2022

Notícias Corporativas

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.
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Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Website: https://crosp.org.br/

FONTE/CRÉDITOS: DINO

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,
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como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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continua depois da publicidade

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir
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ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

continua depois da publicidade

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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São Paulo 29/11/2022 - Estimativa do INCA prevê 15

mil casos novos de câncer na cavidade oral por ano no

Brasil

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além
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disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Website: https://crosp.org.br/

Leia mais

Patrocínio
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Dezembro Vermelho: CROSP na luta contra a AIDS
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No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1

de dezembro, o Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP) chama a atenção para os

cuidados bucais preventivos que devem ser tomados

pelos portadores da doença e aqueles que possuem o

vírus HIV.

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é

uma doença transmitida pelo vírus HIV e caracteriza-se

pelo enfraquecimento do sistema de defesa do corpo e

pelo aparecimento de doenças oportunistas.

A Cirurgiã-Dentista e membro da Câmara Técnica de

Patologia Oral e Maxilofacial do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP), Dra. Vanessa

Soares Lara, explica que para contrair o HIV, fluidos

contaminados pelo vírus precisam entrar na circulação

sanguínea. 'A principal via de transmissão do HIV dá-se

por meio das mucosas dos órgãos sexuais, as quais

durante a relação sexual sofrem microtraumas que

então permitem a contaminação pelos vírus que estão

presentes nas secreções vaginais, sêmen e sangue'.

Dra.Vanessa informa que é importante realçar que caso

a mucosa oral apresente pequenas feridas, como

gengivites e aftas, ela pode permitir a entrada do vírus

no organismo durante o sexo oral ativo com um parceiro

(a) contaminado.

A Cirurgiã-Dentista esclarece ainda que a saliva não

transmite HIV e que não há risco de contrair o vírus por

meio do beijo. Porém, há uma exceção: quando o beijo

na boca é entre indivíduos com lesões sangrantes na

mucosa oral (ambos possuindo tais lesões), como

feridas ou sangramentos gengivais.

Por se tratar de uma doença caracterizada pela

imunodeficiência, indivíduos com AIDS podem

apresentar manifestações bucais de infecções

oportunistas. A Cirurgiã-Dentista cita como exemplo a

candidose pseudomembranosa e herpes, assim como

lesão maligna em boca e doenças inflamatórias

gengivais e periodontais, as quais podem ter

sangramento, necrose e perda óssea.

Além disso, ela destaca que em indivíduos com AIDS,

uma lesão inflamatória simples na boca pode evoluir

para um quadro bem mais grave. Neste contexto, Dra.

Vanessa alerta para a importância dos cuidados com a

higiene bucal nesses pacientes, evitando complicações

pela presença excessiva ou prolongada de

microrganismos em contato com os tecidos bucais.

'Lesões bucais são frequentes em pacientes com AIDS

e podem ser os primeiros sinais clínicos da doença'.

Por esta razão, Dra. Vanessa considera que é

fundamental o Cirurgião-Dentista estar atento às

manifestações em boca para examinar toda a região,

detectar alterações e, se necessário, encaminhar a um

estomatologista, visando sempre o diagnóstico precoce.

Previna-se!

O meio mais simples e acessível de prevenção ao HIV é

o uso de preservativos masculino e feminino em todas

as relações sexuais. Os preservativos são distribuídos

gratuitamente em unidades de saúde e também podem
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ser comprados em estabelecimentos da iniciativa

privada, como farmácias e drogarias.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São

Paulo, cabendo-lhe zelar pelo perfeito desempenho

ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito

da profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária

(APD) e Técnicos em Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

Estimativa do INCA prevê 15 mil casos novos de câncer

na cavidade oral por ano no Brasil

DINO

https://crosp.org.br/

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando
88
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se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o
90
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investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens. O diagnóstico

precoce aumenta as chances de cura de diversas

doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel do

cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento. Para o cirurgião-dentista,

professor universitário, coordenador do serviço de

Estomatologia da Santa Casa de Santos e membro da

Câmara Técnica de Estomatologia do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr.

José Narciso Rosa Assunção Júnior, é recomendado

procurar a ajuda de um especialista sempre que se

observa uma lesão. 'Tratamentos caseiros ou remédios

indicados por não profissionais podem atrasar o

diagnóstico e, por consequência, piorar o prognóstico,

contribuindo, inclusive, para que se perca

eventualmente a possibilidade de cura da doença',

reforça. Segundo ele, sempre que existe a suspeita de

uma neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira

coisa que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.' O especialista pondera que essa situação

nunca é fácil, uma vez que o câncer é uma doença

ainda muito estigmatizada. 'Quando se pensa em

câncer, se pensa em morte e sabe-se que quanto mais

cedo o diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura

ou sobrevida de qualidade'. Segundo Assunção Júnior,

o tratamento hoje em dia está cada vez mais moderno,

individualizado e com menos efeitos colaterais, o que

faz com que as respostas sejam mais promissoras e

efetivas. Consultas periódicas e orientações A visita

periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é uma das

estratégias que devem ser observadas quando se

pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além disso,

o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'. Cirurgiões-dentistas precisam estar

atentos O professor titular da Faculdade de Odontologia

da Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que
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apresenta ou já apresentou essa condição. 'O

conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece. Tipos

de câncer de boca Dr. Fabio Daumas Nunes destaca

que diversos tipos de câncer podem ocorrer na boca,

entretanto o mais comum é o carcinoma epidermóide,

que responde por aproximadamente 90% dos casos.

Segundo ele, o câncer de boca pode afetar o lábio e

toda a extensão da cavidade oral, ou seja, gengiva,

língua, assoalho, revestimento interior dos lábios e

bochechas, área retromolar e palato duro. 'Sob o nosso

campo de atuação, existem também as regiões da

orofaringe, que incluem o palato mole, a base da língua,

amígdalas e a parte lateral e posterior da garganta. Por

isso, o exame intra e extra-oral completo é de extrema

relevância e, caso se observe lesões suspeitas em

alguma dessas regiões, o paciente deverá ser

encaminhado para o otorrinolaringologista ou cirurgião

de cabeça e pescoço'. O especialista explica ainda que

o câncer oral, quando comparado ao câncer de

orofaringe, apresenta características clínico-patológicas

e tratamentos distintos, que podem incluir cirurgia,

radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou a

combinação desses tratamentos. "Entre os fatores que

são levados em conta pela equipe médica (cirurgiões de

cabeça e pescoço, radioterapeutas e oncologistas

clínicos) estão o tamanho, o local da neoplasia e a

performance do paciente, sendo o tratamento planejado

e realizado por médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a

realização da biópsia incisional (removendo apenas

uma parte da lesão), além da importante participação

nos cuidados orais pré, trans e pós-tratamento

oncológico'. Dr. Fabio diz que o controle da mucosite,

infecções oportunistas e a manutenção dos hábitos de

higiene bucal contribuem significativamente para a

melhora da qualidade de vida e conclusão do

tratamento conforme planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens. O diagnóstico

precoce aumenta as chances de cura de diversas

doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel do

cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento. Para o cirurgião-dentista,

professor universitário, coordenador do serviço de

Estomatologia da Santa Casa de Santos e membro da

Câmara Técnica de Estomatologia do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr.

José Narciso Rosa Assunção Júnior, é recomendado

procurar a ajuda de um especialista sempre que se

observa uma lesão. 'Tratamentos caseiros ou remédios

indicados por não profissionais podem atrasar o

diagnóstico e, por consequência, piorar o prognóstico,

contribuindo, inclusive, para que se perca

eventualmente a possibilidade de cura da doença',

reforça. Segundo ele, sempre que existe a suspeita de

uma neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira

coisa que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.' O especialista pondera que essa situação

nunca é fácil, uma vez que o câncer é uma doença

ainda muito estigmatizada. 'Quando se pensa em

câncer, se pensa em morte e sabe-se que quanto mais

cedo o diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura

ou sobrevida de qualidade'. Segundo Assunção Júnior,

o tratamento hoje em dia está cada vez mais moderno,

individualizado e com menos efeitos colaterais, o que

faz com que as respostas sejam mais promissoras e

efetivas. Consultas periódicas e orientações A visita

periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é uma das

estratégias que devem ser observadas quando se

pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além disso,

o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'. Cirurgiões-dentistas precisam estar

atentos O professor titular da Faculdade de Odontologia

da Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que
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apresenta ou já apresentou essa condição. 'O

conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece. Tipos

de câncer de boca Dr. Fabio Daumas Nunes destaca

que diversos tipos de câncer podem ocorrer na boca,

entretanto o mais comum é o carcinoma epidermóide,

que responde por aproximadamente 90% dos casos.

Segundo ele, o câncer de boca pode afetar o lábio e

toda a extensão da cavidade oral, ou seja, gengiva,

língua, assoalho, revestimento interior dos lábios e

bochechas, área retromolar e palato duro. 'Sob o nosso

campo de atuação, existem também as regiões da

orofaringe, que incluem o palato mole, a base da língua,

amígdalas e a parte lateral e posterior da garganta. Por

isso, o exame intra e extra-oral completo é de extrema

relevância e, caso se observe lesões suspeitas em

alguma dessas regiões, o paciente deverá ser

encaminhado para o otorrinolaringologista ou cirurgião

de cabeça e pescoço'. O especialista explica ainda que

o câncer oral, quando comparado ao câncer de

orofaringe, apresenta características clínico-patológicas

e tratamentos distintos, que podem incluir cirurgia,

radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou a

combinação desses tratamentos. "Entre os fatores que

são levados em conta pela equipe médica (cirurgiões de

cabeça e pescoço, radioterapeutas e oncologistas

clínicos) estão o tamanho, o local da neoplasia e a

performance do paciente, sendo o tratamento planejado

e realizado por médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a

realização da biópsia incisional (removendo apenas

uma parte da lesão), além da importante participação

nos cuidados orais pré, trans e pós-tratamento

oncológico'. Dr. Fabio diz que o controle da mucosite,

infecções oportunistas e a manutenção dos hábitos de

higiene bucal contribuem significativamente para a

melhora da qualidade de vida e conclusão do

tratamento conforme planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

29 de novembro de 2022

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,
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o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: DINO

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,
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como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura - ODC
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

29 de novembro de 2022

Por DINO

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.
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Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Compartilhe!

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

109



Veículo: Portal Antenados Estado: Minas Gerais
Data: 29/11/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

111



Veículo: Portal Correio Estado: São Paulo
Data: 29/11/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens. O diagnóstico

precoce aumenta as chances de cura de diversas

doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel do

cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento. Para o cirurgião-dentista,

professor universitário, coordenador do serviço de

Estomatologia da Santa Casa de Santos e membro da

Câmara Técnica de Estomatologia do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr.

José Narciso Rosa Assunção Júnior, é recomendado

procurar a ajuda de um especialista sempre que se

observa uma lesão. 'Tratamentos caseiros ou remédios

indicados por não profissionais podem atrasar o

diagnóstico e, por consequência, piorar o prognóstico,

contribuindo, inclusive, para que se perca

eventualmente a possibilidade de cura da doença',

reforça. Segundo ele, sempre que existe a suspeita de

uma neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira

coisa que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.' O especialista pondera que essa situação

nunca é fácil, uma vez que o câncer é uma doença

ainda muito estigmatizada. 'Quando se pensa em

câncer, se pensa em morte e sabe-se que quanto mais

cedo o diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura

ou sobrevida de qualidade'. Segundo Assunção Júnior,

o tratamento hoje em dia está cada vez mais moderno,

individualizado e com menos efeitos colaterais, o que

faz com que as respostas sejam mais promissoras e

efetivas. Consultas periódicas e orientações A visita

periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é uma das

estratégias que devem ser observadas quando se

pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além disso,

o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'. Cirurgiões-dentistas precisam estar

atentos O professor titular da Faculdade de Odontologia

da Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que
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apresenta ou já apresentou essa condição. 'O

conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece. Tipos

de câncer de boca Dr. Fabio Daumas Nunes destaca

que diversos tipos de câncer podem ocorrer na boca,

entretanto o mais comum é o carcinoma epidermóide,

que responde por aproximadamente 90% dos casos.

Segundo ele, o câncer de boca pode afetar o lábio e

toda a extensão da cavidade oral, ou seja, gengiva,

língua, assoalho, revestimento interior dos lábios e

bochechas, área retromolar e palato duro. 'Sob o nosso

campo de atuação, existem também as regiões da

orofaringe, que incluem o palato mole, a base da língua,

amígdalas e a parte lateral e posterior da garganta. Por

isso, o exame intra e extra-oral completo é de extrema

relevância e, caso se observe lesões suspeitas em

alguma dessas regiões, o paciente deverá ser

encaminhado para o otorrinolaringologista ou cirurgião

de cabeça e pescoço'. O especialista explica ainda que

o câncer oral, quando comparado ao câncer de

orofaringe, apresenta características clínico-patológicas

e tratamentos distintos, que podem incluir cirurgia,

radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou a

combinação desses tratamentos. "Entre os fatores que

são levados em conta pela equipe médica (cirurgiões de

cabeça e pescoço, radioterapeutas e oncologistas

clínicos) estão o tamanho, o local da neoplasia e a

performance do paciente, sendo o tratamento planejado

e realizado por médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a

realização da biópsia incisional (removendo apenas

uma parte da lesão), além da importante participação

nos cuidados orais pré, trans e pós-tratamento

oncológico'. Dr. Fabio diz que o controle da mucosite,

infecções oportunistas e a manutenção dos hábitos de

higiene bucal contribuem significativamente para a

melhora da qualidade de vida e conclusão do

tratamento conforme planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

Notícias Corporativas

DINO 2 Viewssaúde e bem-estar, SOCIEDADE

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir
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ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

? Torcedores amazonenses fazem a festa no segundo

dia do Copa na Arena
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura -

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Relacionado
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

121



Veículo: Portal Vamos Estado: Amazonas
Data: 29/11/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

WhatsApp

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,
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o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

Estimativa do INCA prevê 15 mil casos novos de câncer

na cavidade oral por ano no Brasil

29/11/2022 às 12h15

Por: Rômulo D'Castro Fonte: Agência Dino

Compartilhe:
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações
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A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

Estimativa do INCA prevê 15 mil casos novos de câncer

na cavidade oral por ano no Brasil

29/11/2022 às 12h15

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Image by ArthurHidden on Freepik

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações
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A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens. O diagnóstico

precoce aumenta as chances de cura de diversas

doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel do

cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento. Para o cirurgião-dentista,

professor universitário, coordenador do serviço de

Estomatologia da Santa Casa de Santos e membro da

Câmara Técnica de Estomatologia do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr.

José Narciso Rosa Assunção Júnior, é recomendado

procurar a ajuda de um especialista sempre que se

observa uma lesão. 'Tratamentos caseiros ou remédios

indicados por não profissionais podem atrasar o

diagnóstico e, por consequência, piorar o prognóstico,

contribuindo, inclusive, para que se perca

eventualmente a possibilidade de cura da doença',

reforça. Segundo ele, sempre que existe a suspeita de

uma neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira

coisa que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.' O especialista pondera que essa situação

nunca é fácil, uma vez que o câncer é uma doença

ainda muito estigmatizada. 'Quando se pensa em

câncer, se pensa em morte e sabe-se que quanto mais

cedo o diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura

ou sobrevida de qualidade'. Segundo Assunção Júnior,

o tratamento hoje em dia está cada vez mais moderno,

individualizado e com menos efeitos colaterais, o que

faz com que as respostas sejam mais promissoras e

efetivas. Consultas periódicas e orientações A visita

periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é uma das

estratégias que devem ser observadas quando se

pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além disso,

o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'. Cirurgiões-dentistas precisam estar

atentos O professor titular da Faculdade de Odontologia

da Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que
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apresenta ou já apresentou essa condição. 'O

conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece. Tipos

de câncer de boca Dr. Fabio Daumas Nunes destaca

que diversos tipos de câncer podem ocorrer na boca,

entretanto o mais comum é o carcinoma epidermóide,

que responde por aproximadamente 90% dos casos.

Segundo ele, o câncer de boca pode afetar o lábio e

toda a extensão da cavidade oral, ou seja, gengiva,

língua, assoalho, revestimento interior dos lábios e

bochechas, área retromolar e palato duro. 'Sob o nosso

campo de atuação, existem também as regiões da

orofaringe, que incluem o palato mole, a base da língua,

amígdalas e a parte lateral e posterior da garganta. Por

isso, o exame intra e extra-oral completo é de extrema

relevância e, caso se observe lesões suspeitas em

alguma dessas regiões, o paciente deverá ser

encaminhado para o otorrinolaringologista ou cirurgião

de cabeça e pescoço'. O especialista explica ainda que

o câncer oral, quando comparado ao câncer de

orofaringe, apresenta características clínico-patológicas

e tratamentos distintos, que podem incluir cirurgia,

radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou a

combinação desses tratamentos. "Entre os fatores que

são levados em conta pela equipe médica (cirurgiões de

cabeça e pescoço, radioterapeutas e oncologistas

clínicos) estão o tamanho, o local da neoplasia e a

performance do paciente, sendo o tratamento planejado

e realizado por médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a

realização da biópsia incisional (removendo apenas

uma parte da lesão), além da importante participação

nos cuidados orais pré, trans e pós-tratamento

oncológico'. Dr. Fabio diz que o controle da mucosite,

infecções oportunistas e a manutenção dos hábitos de

higiene bucal contribuem significativamente para a

melhora da qualidade de vida e conclusão do

tratamento conforme planejado.
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem
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observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens. O diagnóstico

precoce aumenta as chances de cura de diversas

doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel do

cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento. Para o cirurgião-dentista,

professor universitário, coordenador do serviço de

Estomatologia da Santa Casa de Santos e membro da

Câmara Técnica de Estomatologia do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr.

José Narciso Rosa Assunção Júnior, é recomendado

procurar a ajuda de um especialista sempre que se

observa uma lesão. 'Tratamentos caseiros ou remédios

indicados por não profissionais podem atrasar o

diagnóstico e, por consequência, piorar o prognóstico,

contribuindo, inclusive, para que se perca

eventualmente a possibilidade de cura da doença',

reforça. Segundo ele, sempre que existe a suspeita de

uma neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira

coisa que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.' O especialista pondera que essa situação

nunca é fácil, uma vez que o câncer é uma doença

ainda muito estigmatizada. 'Quando se pensa em

câncer, se pensa em morte e sabe-se que quanto mais

cedo o diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura

ou sobrevida de qualidade'. Segundo Assunção Júnior,

o tratamento hoje em dia está cada vez mais moderno,

individualizado e com menos efeitos colaterais, o que

faz com que as respostas sejam mais promissoras e

efetivas. Consultas periódicas e orientações A visita

periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é uma das

estratégias que devem ser observadas quando se

pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além disso,

o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'. Cirurgiões-dentistas precisam estar

atentos O professor titular da Faculdade de Odontologia

da Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que
139

http://m.knew.in/n/RQrPYmkpG7vfn0Wg8JOVH7qjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/11/29/72213452/72213452_site.jpg


Veículo: RNP - Rede de Notícias Paranaenses Estado:

Data: 29/11/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

apresenta ou já apresentou essa condição. 'O

conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece. Tipos

de câncer de boca Dr. Fabio Daumas Nunes destaca

que diversos tipos de câncer podem ocorrer na boca,

entretanto o mais comum é o carcinoma epidermóide,

que responde por aproximadamente 90% dos casos.

Segundo ele, o câncer de boca pode afetar o lábio e

toda a extensão da cavidade oral, ou seja, gengiva,

língua, assoalho, revestimento interior dos lábios e

bochechas, área retromolar e palato duro. 'Sob o nosso

campo de atuação, existem também as regiões da

orofaringe, que incluem o palato mole, a base da língua,

amígdalas e a parte lateral e posterior da garganta. Por

isso, o exame intra e extra-oral completo é de extrema

relevância e, caso se observe lesões suspeitas em

alguma dessas regiões, o paciente deverá ser

encaminhado para o otorrinolaringologista ou cirurgião

de cabeça e pescoço'. O especialista explica ainda que

o câncer oral, quando comparado ao câncer de

orofaringe, apresenta características clínico-patológicas

e tratamentos distintos, que podem incluir cirurgia,

radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou a

combinação desses tratamentos. "Entre os fatores que

são levados em conta pela equipe médica (cirurgiões de

cabeça e pescoço, radioterapeutas e oncologistas

clínicos) estão o tamanho, o local da neoplasia e a

performance do paciente, sendo o tratamento planejado

e realizado por médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a

realização da biópsia incisional (removendo apenas

uma parte da lesão), além da importante participação

nos cuidados orais pré, trans e pós-tratamento

oncológico'. Dr. Fabio diz que o controle da mucosite,

infecções oportunistas e a manutenção dos hábitos de

higiene bucal contribuem significativamente para a

melhora da qualidade de vida e conclusão do

tratamento conforme planejado.
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Dezembro Vermelho: CROSP na luta contra a AIDS
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Telegram

No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1

de dezembro, o Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP) chama a atenção para os

cuidados bucais preventivos que devem ser tomados

pelos portadores da doença e aqueles que possuem o

vírus HIV.

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é

uma doença transmitida pelo vírus HIV e caracteriza-se

pelo enfraquecimento do sistema de defesa do corpo e

pelo aparecimento de doenças oportunistas.

A Cirurgiã-Dentista e membro da Câmara Técnica de

Patologia Oral e Maxilofacial do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP), Dra. Vanessa

Soares Lara, explica que para contrair o HIV, fluidos

contaminados pelo vírus precisam entrar na circulação

sanguínea. 'A principal via de transmissão do HIV dá-se

por meio das mucosas dos órgãos sexuais, as quais

durante a relação sexual sofrem microtraumas que

então permitem a contaminação pelos vírus que estão

presentes nas secreções vaginais, sêmen e sangue'.

Dra.Vanessa informa que é importante realçar que caso

a mucosa oral apresente pequenas feridas, como

gengivites e aftas, ela pode permitir a entrada do vírus

no organismo durante o sexo oral ativo com um parceiro

(a) contaminado.

A Cirurgiã-Dentista esclarece ainda que a saliva não

transmite HIV e que não há risco de contrair o vírus por

meio do beijo. Porém, há uma exceção: quando o beijo

na boca é entre indivíduos com lesões sangrantes na

mucosa oral (ambos possuindo tais lesões), como

feridas ou sangramentos gengivais.

Por se tratar de uma doença caracterizada pela

imunodeficiência, indivíduos com AIDS podem

apresentar manifestações bucais de infecções

oportunistas. A Cirurgiã-Dentista cita como exemplo a

candidose pseudomembranosa e herpes, assim como

lesão maligna em boca e doenças inflamatórias

gengivais e periodontais, as quais podem ter

sangramento, necrose e perda óssea.

Além disso, ela destaca que em indivíduos com AIDS,

uma lesão inflamatória simples na boca pode evoluir

para um quadro bem mais grave. Neste contexto, Dra.

Vanessa alerta para a importância dos cuidados com a

higiene bucal nesses pacientes, evitando complicações

pela presença excessiva ou prolongada de

microrganismos em contato com os tecidos bucais.

'Lesões bucais são frequentes em pacientes com AIDS

e podem ser os primeiros sinais clínicos da doença'.

Por esta razão, Dra. Vanessa considera que é

fundamental o Cirurgião-Dentista estar atento às

manifestações em boca para examinar toda a região,

detectar alterações e, se necessário, encaminhar a um

estomatologista, visando sempre o diagnóstico precoce.

Previna-se!

O meio mais simples e acessível de prevenção ao HIV é

o uso de preservativos masculino e feminino em todas
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as relações sexuais. Os preservativos são distribuídos

gratuitamente em unidades de saúde e também podem

ser comprados em estabelecimentos da iniciativa

privada, como farmácias e drogarias.

Comentários Facebook
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o
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diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.
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Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Clique aqui para abrir a imagem

Sociedade Sociedade

Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

Estimativa do INCA prevê 15 mil casos novos de câncer

na cavidade oral por ano no Brasil

29/11/2022 às 12h15

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Image by ArthurHidden on Freepik

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações
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A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o
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Dentistas passam a usar cannabis em tratamentos; veja quais são os usos na

odontologia
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Autor: Anita Krepp

A cannabis medicinal passou a ser notada no Brasil

também pelos dentistas, que começam a se organizar

em grupos de estudos sobre casos clínicos e pesquisas

científicas para melhor embasar seus métodos e

aplicações em clínicas espalhadas pelo País. Poucos

profissionais da área já prescrevem THC e CDB e

apenas uma pequena porcentagem dos mais de 150 mil

pacientes de cannabis medicinal no Brasil é para uso

odontológico.

Desde que a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) autorizou a cannabis medicinal no

País, médicos e cirurgiões-dentistas receberam as

mesmas permissões de prescrição e uso. Porém, por

haver muito mais pesquisas a respeito da efetividade da

planta na Medicina do que na Odontologia, a primeira

acabou por se desenvolver muito mais depressa.

Estima-se que 2.100 dos 502 mil médicos em atividade

hoje no Brasil prescrevam a substância. Não há dado

oficial, mas um porcentagem ainda menor dos 550 mil

dentistas está nesta lista.

Neste ano, a Anvisa incluiu o campo "CRO", referente

ao Conselho Regional de Odontologia, nos formulários

de pedidos de importação pela RDC 660. Até o ano

passado, os dentistas tinham de usar seus números de

registro no campo "CRM (Conselho Regional de

Medicina)", o que dificultava o processo de importação

em alguns casos.

Para integrar interessados em adotar a cannabis na

prática clínica, Conselhos Regionais de Odontologia,

como os de São Paulo, Rio, Alagoas e Distrito Federal,

bem como organizações de profissionais, como a

Sociedade Brasileira de Odontologia Canabinoide

(Sbocan), abriram em setembro um grupo de trabalho.

A ideia é oferecer canais para tirar dúvidas e comentar

casos clínicos, além do suporte jurídico aos

profissionais que tiverem receio quanto à legalidade da

prescrição. Os associados contam ainda com o acesso

a um compilado de artigos científicos e cursos e têm o

perfil incluído em uma lista de dentistas prescritores

disponibilizada à população. Segundo especialistas, por

ser um campo mais recente da pesquisa, é importante

estar atento aos dados e resultados de estudos para

entender quais são as evidências científicas já

consolidadas e aquelas que ainda estão sob revisão.

A presidente da Sbocan, Endy Lacet, é reconhecida

como a primeira dentista no Brasil a utilizar a terapia

canabinoide na Odontologia, em 2015. Ela foi uma das

fundadoras da Abrace, uma das mais consolidadas

associações de pacientes de cannabis medicinal do

País.

Endy ainda estava na faculdade quando atendeu uma

criança autista, que saia correndo pelo hospital sem

deixar que a equipe tirasse o raio x de sua boca. Ela,

então, apresentou a proposta de entrar com a terapia

canabinoide e foi chancelada pelos professores.
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O garoto, previamente medicado com azeite de

maconha, permitiu que lhe fossem feitas três

restaurações na sessão seguinte. "A mãe chorou.

Nunca tinha visto um remédio que acalmasse o filho a

tal ponto dele não sentir medo", conta ela, que optou

pela estratégia de sedação multimodal, que preconiza

estruturar o paciente previamente em vez de aplicar

uma bomba de sedativos quando ele chega na cadeira

do dentista.

Silvana Vasconcellos sofre de esclerose múltipla há 16

anos e é paciente de Endy por causa de uma neuralgia

do nervo trigêmeo, que, há cinco anos, a faz padecer de

uma dor facial intensa. "Comecei a usar a cannabis no

início do ano e notei grande melhora. Diminuiu minha

medicação para a neuralgia de 900 mg para 300 mg por

dia", comemora.

Segundo Endy, dá para usar a cannabis como

coadjuvante ou adjuvante, sem excluir,

necessariamente, outros medicamentos. "O negócio é

pensar na melhor forma de tratamento para ter

qualidade de vida, minimizando os efeitos colaterais

que, muitas vezes, são até mais fortes que os efeitos

terapêuticos", aponta. "Com a terapia canabinóide, não

há efeitos colaterais que prejudiquem outros sistemas;

pelo contrário, ela ajuda a modular os outros sistemas."

Como é a utilização

Assim como na Medicina, a cannabis vem

demonstrando versatilidade em seus possíveis usos na

Odontologia, podendo ser empregada antes, durante ou

após o tratamento. Ela pode, por exemplo, ser utilizada

em procedimentos como restaurações, na modulação

de sedação e como analgésico pós-operatório ou para

osteoindução - a formação de um novo osso pela

influência de agentes indutores.

O tetrahidrocanabinol é responsável por tratar,

sobretudo, casos de dor, enquanto o canabidiol é mais

indicado para inflamações. Considerados igualmente

importantes pelos dentistas, os dois canabinóides e a

centena de outros que os acompanham nas versões full

spectrum da planta têm apresentado bons resultados

para bruxismo, dores dentárias ou neuropáticas,

enxertos, DTM (disfunção da articulação

temporomandibular), inflamações, cicatrizações,

periodontite e controle bacteriano.

Embora a terapia canabinóide aplicada à Odontologia

não seja novidade no mundo, ela ainda não se

popularizou. Estados Unidos e Canadá são os países

que se destacam nessa área, desde o atendimento

clínico, até, e cada vez mais, a criação de produtos para

a higiene bucal, como pastas de dente e enxaguante à

base da planta.

Guilherme Martins, vice-presidente da Sbocan e dono

do canal Odontologia Canabinoide no YouTube, já

conseguiu cerca de mil autorizações na Anvisa para

prescrições de cannabis. Segundo ele, os possíveis

efeitos colaterais são pequenos, facilmente

reconhecíveis e dimensionados na terapêutica.

Geralmente, nada além de sonolência, enjoos ou

incremento do apetite.

No entanto, isso não significa que a cannabis não tenha

contra-indicação. Pacientes com doenças crônicas

renais e hepáticas, distúrbios psiquiátricos e gestantes,

por exemplo, não devem fazer tratamento odontológico

com a substância.

Ele afirma evitar o uso do THC em menores de idade.

"Utilizo com parcimônia o CBD em caso de glaucoma e

observo interações medicamentosas, especialmente

com outras medicações controladas", aponta Martins.

Às vezes, as interações acontecem por descuido, como

tomar as gotas de maconha ao mesmo tempo em que

engole um medicamento alopático. "Costumo orientar a

não tomar na mesma hora, porque cada um tem um

mecanismo diferente, e tomar ao mesmo tempo dá um

'tilt' no seu organismo. Por isso, é sempre melhor tomar

o óleo com pelo menos uma hora de diferença de outra

substância", complementa Endy.
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O que diz o conselho federal

"É importante que o profissional tenha a formação de

base, que conheça os endocanabinoides produzidos

pelo nosso corpo e os fitocanabinoides encontrados na

cannabis antes de prescrever", orienta João Paulo

Tanganeli, presidente do grupo de trabalho de

canabinóides na odontologia do CRO-SP.

A maior entidade de classe do setor, o Conselho

Federal de Odontologia (CFO), apoia a utilização da

cannabis, mas reforça a necessidade de qualidade da

formação recebida por quem a administra. "Se o

profissional conhecer o medicamento, souber como

trabalhar com ele, não há problema de usá-lo. Isso vale

para todos os medicamentos, não apenas para a

cannabis", diz Evaristo Volpato, diretor do conselho da

entidade desde 2018.

O próximo passo aguardado pelo setor é a adequação

da RDC 327/19, resolução que dispõe sobre as

autorizações para a fabricação, importação,

comercialização e prescrição de produtos nacionais,

além da venda nas farmácias, de cannabis para fins

medicinais e que acabou deixando os dentistas de fora.

"Nem todas (as farmácias) aceitam prescrição de

dentista", revela Claudia Tambeli, que usa a substância

em tratamentos no seu consultório.

A resolução esteve com consulta pública aberta até o

último dia 17 e agora o texto se encontra na etapa de

revisão, que deve ser concluída nos próximos meses.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Conselho Federal de

Odontologia, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Notícias Corporativas

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,
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como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Navegação de Post

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

Estimativa do INCA prevê 15 mil casos novos de câncer

na cavidade oral por ano no Brasil

29/11/2022 às 12h15

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Image by ArthurHidden on Freepik

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações
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A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

DINO SAÚDE E BEM-ESTAR , Sociedade

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,
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o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura

Clique aqui para abrir a imagem

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar
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a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta

chances de cura

Estimativa do INCA prevê 15 mil casos novos de câncer

na cavidade oral por ano no Brasil

DINO

https://crosp.org.br/

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, no

último dia 23/11, a Estimativa 2023 - Incidência de

Câncer no Brasil, na qual informa que 704 mil novos

casos de câncer são esperados para cada ano do

triênio 2023-2025. No país como um todo, espera-se a

ocorrência de mais de 15 mil casos novos de câncer de

boca por ano, sendo 10 mil em homens.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando
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se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. "Entre os fatores que são levados em

conta pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e

pescoço, radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão

o tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Diagnóstico precoce do câncer de boca aumenta chances de cura
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O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura de

diversas doenças, incluindo o câncer. Por isso, o papel

do cirurgião-dentista na identificação de doenças do

complexo maxilomandibular é importante para a

eficiência do tratamento.

Para o cirurgião-dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, é recomendado procurar a ajuda de

um especialista sempre que se observa uma lesão.

'Tratamentos caseiros ou remédios indicados por não

profissionais podem atrasar o diagnóstico e, por

consequência, piorar o prognóstico, contribuindo,

inclusive, para que se perca eventualmente a

possibilidade de cura da doença', reforça.

Segundo ele, sempre que existe a suspeita de uma

neoplasia maligna de boca (câncer), a primeira coisa

que o profissional deve fazer é realizar exames

complementares. 'Não se pode simplesmente falar para

o paciente que existe a suspeita de uma neoplasia

maligna se não houver a confirmação com exames. Só

a partir do diagnóstico fechado o paciente deve ser

informado sobre a doença e as condutas a serem

tomadas.'

O especialista pondera que essa situação nunca é fácil,

uma vez que o câncer é uma doença ainda muito

estigmatizada. 'Quando se pensa em câncer, se pensa

em morte e sabe-se que quanto mais cedo o

diagnóstico for efetuado, maior a chance de cura ou

sobrevida de qualidade'.

Segundo Assunção Júnior, o tratamento hoje em dia

está cada vez mais moderno, individualizado e com

menos efeitos colaterais, o que faz com que as

respostas sejam mais promissoras e efetivas.

Consultas periódicas e orientações

A visita periódica ao cirurgião-dentista e ao médico é

uma das estratégias que devem ser observadas quando

se pensa em prevenção e diagnóstico precoce. Além

disso, o profissional enfatiza que se faz necessário o

investimento em educação e orientação da população.

'A prevenção e o diagnóstico precoce são mais bem

observados quando a população é educada quanto aos

hábitos, situações de risco e os possíveis desfechos'.

Quanto ao câncer de boca, câncer de orofaringe e lábio,

o especialista destaca que a melhor maneira de prevenir

ainda é evitar contato com agentes que são promotores

e que potencializam o desenvolvimento dessas lesões,

como cigarro, álcool e radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. 'Também acho importante destacar

a importância da vacinação das crianças e pré-

adolescentes para o HPV, que hoje está muito bem

estabelecido como uma das causas das lesões de

orofaringe e laringe'.

Cirurgiões-dentistas precisam estar atentos

O professor titular da Faculdade de Odontologia da
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Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo cirurgião-dentista deve estar

atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para encaminhar o paciente devidamente para

o tratamento oncológico com a máxima brevidade e,

assim, evitar atrasos desnecessários que possam

potencializar as sequelas oriundas das terapias e/ou

interferir na sua expectativa de vida. Caso o cirurgião-

dentista não se sinta apto para realizar o diagnóstico de

lesões orais, não há nenhum problema em encaminhar

o paciente para um especialista em Estomatologista.

Isso é o melhor a fazer no momento', esclarece.

Tipos de câncer de boca

Dr. Fabio Daumas Nunes destaca que diversos tipos de

câncer podem ocorrer na boca, entretanto o mais

comum é o carcinoma epidermóide, que responde por

aproximadamente 90% dos casos. Segundo ele, o

câncer de boca pode afetar o lábio e toda a extensão da

cavidade oral, ou seja, gengiva, língua, assoalho,

revestimento interior dos lábios e bochechas, área

retromolar e palato duro.

'Sob o nosso campo de atuação, existem também as

regiões da orofaringe, que incluem o palato mole, a

base da língua, amígdalas e a parte lateral e posterior

da garganta. Por isso, o exame intra e extra-oral

completo é de extrema relevância e, caso se observe

lesões suspeitas em alguma dessas regiões, o paciente

deverá ser encaminhado para o otorrinolaringologista ou

cirurgião de cabeça e pescoço'.

O especialista explica ainda que o câncer oral, quando

comparado ao câncer de orofaringe, apresenta

características clínico-patológicas e tratamentos

distintos, que podem incluir cirurgia, radioterapia,

quimioterapia, imunoterapia ou a combinação desses

tratamentos. 'Entre os fatores que são levados em conta

pela equipe médica (cirurgiões de cabeça e pescoço,

radioterapeutas e oncologistas clínicos) estão o

tamanho, o local da neoplasia e a performance do

paciente, sendo o tratamento planejado e realizado por

médicos. Ao cirurgião-dentista cabe a realização da

biópsia incisional (removendo apenas uma parte da

lesão), além da importante participação nos cuidados

orais pré, trans e pós-tratamento oncológico'.

Dr. Fabio diz que o controle da mucosite, infecções

oportunistas e a manutenção dos hábitos de higiene

bucal contribuem significativamente para a melhora da

qualidade de vida e conclusão do tratamento conforme

planejado.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Perda de dentes em mulheres negras é 19% maior que em homens brancos
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Pesquisa da Unicamp revela que a perda de dentes em

mulheres negras é 19% maior que em homens brancos.

E comparando mulheres negras e brancas, as negras

tem 26% mais perdas dentárias. Os dados são da tese

de doutorado de Livia Helena Terra, que colheu os

dados entre mais de três mil habitantes de Campinas,

no interior de São Paulo.

A pesquisadora Livia Terra destacou que fatores

socioeconômicos explicam essa diferença na saúde

bucal entre negros e brancos - e isso começa tanto na

falta de medidas de prevenção de saúde bucal, como

na hora da escolha de tratamento adequado que evite

extração de dentes.

Ainda de acordo com a pesquisadora, os tratamentos

que evitam extração de dentes são geralmente mais

caros, e não são cobertos pelo SUS. Por isso, ela

defende como medida para reverter esse quadro de

desigualdade o fortalecimento do SUS.

A pesquisa de Livia Helena Terra foi financiada pela

Fapesp e recebeu menção honrosa do Prêmio Capes

de Teses, além de Prêmio de Reconhecimento

Acadêmico em Direitos Humanos da Unicamp e do

Instituto Vladimir Herzog.

Edição: Nádia Faggiani / Nathália Mendes
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Rotinas estabelecidas após descoberta do HIV apoiaram protocolos de

segurança de dentistas durante pandemia da covid-19

Clique aqui para abrir a imagem

Mais de 38 milhões de pessoas vivem com HIV/Aids no

mundo, segundo dados da Unaids. No Brasil, de acordo

com o Ministério da Saúde, são mais de 920 mil

infectados com o vírus, que tem como característica

favorecer o desenvolvimento de infecções, inclusive na

boca, fazendo com que dentistas tenham papel

importante tanto no diagnóstico precoce quanto no

acompanhamento e tratamento dos pacientes.

'É comum o surgimento de lesões na boca, provocadas

pela baixa imunidade dos infectados ou pelo uso de

medicamentos. Para o tratamento, a segurança dos

pacientes e profissionais é fundamental, por isso há

uma série de protocolos que garantem isso', explica o

dentista e diretor de novos produtos da Neodent,

Sérgio Bernardes. 'Processos de preparação, prevenção

e proteção são atualizados constantemente com esse

foco. Foi assim quando surgiram os primeiros casos de

aids e mais recentemente na pandemia da covid-19',

complementa o profissional.

Biossegurança

Protocolos mais rígidos de segurança em consultórios

odontológicos surgiram em todo o mundo após a

epidemia de HIV/aids. O uso regular de luvas e

máscaras começou a se intensificar nesse período,

como forma de proteger profissionais e pacientes.

Outras ações de precaução como a limpeza dos

equipamentos e instrumentos, a esterilização e o

descarte correto dos materiais descartáveis foram

práticas que ganharam maior força a partir da década

de 1980 e que hoje são essenciais na prática

odontológica.

'Já se sabe que os consultórios são preparados para

evitar qualquer tipo de transmissão de doenças, seja

HIV, hepatites, covid-19, entre tantas outras. Na

odontologia, existe um reforço constante para treinar

profissionais e tranquilizar pacientes quanto à

biossegurança e reforçar a importância da saúde bucal',

ressalta o dentista, que participou, durante a pandemia,

da iniciativa Conta Comigo, desenvolvida pelo Grupo

Straumann América Latina para apoiar os profissionais

nos momentos mais críticos da crise sanitária.

O projeto teve o apoio institucional do Conselho

Federal de Odontologia (CFO), do International Team

for Implantology Brasil (ITI) e da Universidade Ilapeo, e

do Sebrae. Uma série de treinamentos gratuitos

reforçou protocolos de biossegurança em quatro frentes:

consultório, profissional, equipe auxiliar e paciente.

Além de Sérgio Bernardes, os conteúdos foram

elaborados pelo presidente científico e fundador da

Neodent, Geninho Thomé, pelo professor da UFPR e

especialista em biossegurança, Sérgio Guandalin, e

pela cirurgiã bucomaxilofacial e implantodontista, Maria

Claudia Vieira Guimarães. 'Em momentos como a

chegada de novas doenças de tão rápida disseminação,

é necessário reforçar e criar novas rotinas de segurança

dentro dos consultórios, que já são reconhecidamente

ambientes preparados para evitar qualquer tipo de
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transmissão de doenças', avalia Sérgio.

Com temas como o uso adequado dos equipamentos de

proteção individual, as mudanças na rotina do paciente

dentro do consultório e os desafios constantes para os

profissionais, a iniciativa chegou a ser replicada em

vários outros países.
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CRO-PE realiza Caravana Construindo Sorrisos em Caruaru
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O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

(CRO-PE) realizou, em parceria com a Prefeitura de

Caruaru, no Agreste, a caravana Construindo Sorrisos.

A programação contou com ciclo de palestras voltadas

para Cirurgiões-Dentistas, Auxiliares e Técnicos em

Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde, além

de ações sociais para as crianças do município.

O primeiro dia (24) contou com as palestras simultâneas

do Secretário Geral do CRO-PE, Adelmo Aragão, que

ministrou sobre o tema "Atendimento a Paciente

Sistemicamente comprometido"; da Tesoureira Catarina

Lago, abordando a importância da adoção de medidas

de Biossegurança para preservação da saúde dos

profissionais de saúde; e do Chefe de Fiscalização,

João Godoy, que apresentou sobre a ética no Serviço

Público. Na ocasião, os profissionais da Odontologia

da região também receberam atendimentos do

Expresso CRO-PE.

No segundo dia (25), foi a vez do Coordenador Estadual

de Saúde, Dr. Paulo César, ministrar sobre a

essencialidade dos Agentes Comunitários de Saúde

(ACS) para a comunidade. Além disso, o CRO-PE

promoveu, em parceria com a ASCES e com a

UNINASSAU, duas ações sociais com atividades

lúdicas de escovação e distribuição de kits de higiene

bucal da Colgate para as crianças.

Já no terceiro dia (26), o Conselho, em parceria com o

Programa Asa Branca, promoveu uma manhã com

atendimentos odontológicos direcionados para as

famílias da região. O evento foi realizado no Centro

Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA).

Também participaram dos eventos, o Presidente do

CRO-PE, Eduardo Vasconcelos; o Secretário Geral,

Adelmo Aragão; a Tesoureira Catarina Lago; o Chefe de

Fiscalização, João Godoy; o Coordenador de Saúde

Bucal do município, Edmilson Leite; além dos

Cirurgiões-Dentistas da região.

"Fechamos o ciclo das caravanas deste ano em grande

estilo em Caruaru. Foram três dias capacitando cada

profissional e conscientizando as pessoas sobre a

importância dos cuidados com a higiene bucal. Desta

forma, seguimos transformando o quadro de saúde

bucal da população", afirmou Eduardo Vasconcelos,

Presidente da Autarquia.
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Entenda os riscos da rinomodelação, procedimento que causou necrose no

nariz do cantor Naldo

Clique aqui para abrir a imagem

Entre os vários tipos de preenchimentos faciais está a

rinomodelação, procedimento que aplica ácido

hialurônico de alta densidade no nariz para redefinir o

formato. Assim como ocorre em outras áreas do rosto, o

resultado é apenas temporário, mas carrega riscos

ainda maiores por ser realizado na cartilagem.

Preenchimento labial: o que é preciso saber antes de

fazer o procedimento

Na busca pela 'vulva perfeita', Brasil é líder em cirurgias

na 'ppk': saiba o que é a labioplastia e quando é

indicada

Esse tecido cartilaginoso, muito vascularizado, faz com

que a cicatrização seja mais demorada e delicada.

Nesta segunda-feira (28), o cantor Naldo Benny

publicou um relato nas suas redes sociais revelando

que a rinomodelação a qual ele se submeteu gerou uma

necrose do nariz, ocasionando manchas roxas. Veja

abaixo o caso explicado por uma cirurgiã e uma

dermatologista.

Apesar de Naldo não ter comentado qual tipo de

profissional que realizou a intervenção, desde 2016 é

permitido pelo Conselho Federal de Odontologia que

dentistas a apliquem botox e outros preenchimentos

faciais em procedimentos estéticos. Ou seja, não é uma

exclusividade de médicos cirurgiões e dermatologistas.

Em 2019, uma resolução do Conselho Federal de

Odontologia reconheceu a harmonização orofacial

(sorriso e face) como especialidade odontológica,

requisitando a realização de um curso com carga

horária de 500 horas. Na época, o Conselho Federal de

Medicina (CFM) não concordou com a resolução e abriu

um processo pedindo a suspensão dessa resolução,

mas a liminar foi indeferida.

A cirurgiã plástica Tatiana Moura explica que a necrose

é uma intercorrência rara, mas que pode acontecer com

o uso dessas substâncias, diferentemente do que

acontece com a toxina botulínica.

"Se há uma injeção intravascular do 'preenchedor'

prejudica o aporte sanguíneo para a região daquele

vaso, o que gera a necrose", explica a cirurgiã do

Hospital Albert Sabin de São Paulo.

"Se há uma injeção intravascular do 'preenchedor'

prejudica o aporte sanguíneo para a região daquele

vaso, o que gera a necrose", explica a cirurgiã do

Hospital Albert Sabin de São Paulo.

De acordo com ela, a região do nariz e dos lábios são

regiões com o maior índice de complicações, até por

serem as regiões mais buscadas para procedimentos,

mas esses casos são raros. Em geral, logo após a

colocação da substância já dá para notar se há algo

errado acontecendo e intervir para evitar incidentes.

Há vários protocolos para tratamento de casos como o

de Naldo. A cirurgiã diz que um deles involve a injeção
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de uma enzima chamada de hialuronidase, que dissolve

o preenchedor aplicado. Também podem ser prescritos

remédios corticoides e vaso dilatadores, de uso tópico

ou oral.

Em casos mais graves, é preciso fazer enxertos ou

retalhos para reconstruir a região. "É importante fazer

esse tipo de procedimento com profissionais que

saibam tratar a intercorrência", alerta Tatiana.

A dermatologista especializada em rejuvenescimento

Carla Góes diz que é fundamental avaliar a aparência

do local após a aplicação.

"A região tratada sempre precisa estar íntegra após, ou

seja, com aspecto rosado sem excesso de edema

(inchaço) e sem hipovascularização, que é quando a

região fica esbranquiçada", afirma.

"A região tratada sempre precisa estar íntegra após, ou

seja, com aspecto rosado sem excesso de edema

(inchaço) e sem hipovascularização, que é quando a

região fica esbranquiçada", afirma.

Carla complementa dizendo que, no caso do nariz,

existem manobras que podem ser realizadas após

aplicação para ter a certeza de que nenhum vaso foi

atingido.
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Naldo Benny: entenda riscos da rinomodelação | Metrópoles

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Eline Sandes

O cantor Naldo Benny compartilhou, no sábado (26/11),

um vídeo mostrando o resultado desastroso de um

procedimento de rinomodelação. Ao aparecer com o

nariz machucado e cheio de manchas escuras,

revelando o início de uma necrose, Naldo pediu aos fãs

que não se preocupassem com sua saúde.

'Fiz um procedimento no nariz, que não ficou legal.

Fiquei realmente muito preocupado. Tive uma

intercorrência no procedimento, que pode acontecer.

Acabou acontecendo comigo, mas já estou sendo muito

bem assistido', afirmou Naldo. Nesta segunda-feira

(28/11), o cantor publicou nova atualização mostrando

melhoras após sessão de oxigenoterapia.

A cirurgiã dentista Denise Santana, especialista em

harmonização orofacial, explica que a rinomodelação

pode apresentar complicações como qualquer outro

procedimento estético. A infecção é a mais temida,

seguida pela oclusão (fechamento) de vasos com a

necrose de tecidos. Naldo viveu isso apenas em estágio

inicial, quando é possível reverter o processo.

'O caso dele destaca a extrema importância de realizar

o procedimento com profissional capacitado, com

resultados comprovados e produtos aprovados pela

Anvisa. Esses cuidados dão segurança ao paciente'

alerta a especialista.

O que é a rinomodelação?

A rinomodelação é uma alternativa menos invasiva à

rinoplastia - cirurgia plástica no nariz. O procedimento

de rinomodelação consiste no preenchimento de áreas

da face com ácido hialurônico ou PMMA (acrílico) para

corrigir imperfeições do contorno do nariz.

De acordo com Denise, o tratamento é indicado para

pessoas que se incomodam com o aspecto do nariz. O

procedimento é feito com a aplicação de preenchedores

em locais estratégicos.

O cirurgião plástico Paolo Rubez destaca que a

utilização do PMMA para esse tipo de procedimento tem

se tornado cada vez mais comum. Mas, como o produto

não é absorvível pelo organismo, complicações como

inflamações, nódulos e até mesmo necrose podem

ocorrer.

Para tratar a necrose, o tratamento mais adequado é a

oxigenoterapia. Nele, uma câmara hiperbárica é

utilizada e o paciente inspira oxigênio puro em uma

pressão maior que a pressão atmosférica normal. Isso

garante melhor oxigenação do tecido necrosado e

auxilia na recuperação.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique

por dentro de tudo! Basta acessar o canal:

https://t.me/metropolesurgente.

Já leu todas as notas e reportagens de Saúde hoje?

Clique aqui.
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Secretaria recebe consultório odontológico portátil
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Secretaria recebe consultório odontológico portátil

28/11/2022 A Secretaria da Saúde acaba de receber um

consultório odontológico portátil que permite levar os

serviços de odontologia para mais perto da população.

O equipamento possui uma cadeira odontológica,

sugador, compressor de ar, foco refletor e um banco. A

cadeira foi adquirida através de um projeto da

Secretaria Municipal da Saúde, aprovado pelo

Ministério da Saúde. O consultório móvel será utilizado

principalmente em descentralizações da Saúde, nas

visitas às escolas. Geral (Foto: Ascom/PMG)
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Reabilitação dentária devolve sorriso e qualidade de vida a pacientes do

SUS

Clique aqui para abrir a imagem

Prefeitura de Porto Alegre

Reabilitação dentária devolve sorriso e qualidade de

vida a pacientes do SUS

30/11/2022 14:47

Cristine Rochol/PMPA

Oferta de próteses dentárias teve acréscimo de até 150

unidades mensais

Pessoas que aguardam por uma prótese dentária em

Porto Alegre agora recebem atendimento com mais

agilidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É o caso

de dona Dirce Alves Dalolmo, 76 anos, que já pode

sorrir sem receio e retomar a mastigação de alimentos

sólidos. A prótese colocada na arcada superior

possibilita que ela volte a mastigar, já que estava à base

de dieta pastosa e líquida.

A idosa aguardava a reabilitação protética desde maio

de 2021. Ao se olhar no espelho, foi uma alegria só.

Disse estar animada, atirou beijos para a equipe e até

balançou o corpo simulando dançar. 'Estou muito feliz,

pois usar a prótese melhora em tudo, para sorrir, se

alimentar, conversar', conta.

Em novembro, a oferta de próteses dentárias teve um

acréscimo de até 150 unidades mensais na Capital.

Com investimento de até R$ 93 mil mensais, a

ampliação ocorreu com base em contrato da prefeitura

com o Serviço Social do Comércio (Sesc/RS).

Cristine Rochol/PMPA

Prótese na arcada superior possibilita que dona Dirce

volte a mastigar

Conforme a cirurgiã-dentista do Sesc e especialista

em prótese, Viviane Fornari Vidal, o tratamento impacta

na autoestima, bem-estar social e qualidade de vida. 'Os

pacientes ficam muito felizes e satisfeitos com a

reabilitação, é gratificante', diz. Em média, são

realizadas quatro consultas até a colocação da prótese.

Aumento da oferta - Até outubro, a Secretaria Municipal

de Saúde (SMS) oferecia 80 próteses totais e parciais

removíveis ao mês, em contrato com o Grupo Hospitalar

Conceição (GHC). Com o acréscimo, o número total de

itens mensais fornecidos pode chegar a 230 unidades,

um aumento de 187%. A contratação é válida por um

ano.

Para ter acesso, são priorizados cerca de 2,5 mil

moradores de Porto Alegre que já aguardam na fila do

Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon). O

encaminhamento é feito em consulta de avaliação

odontológica na unidade de saúde, após tratamento

dentário para adequação da boca.

Porto Alegre possui 222 equipes de saúde bucal,

distribuídas em 104 unidades de saúde, além de cinco
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Centros de Especialidades Odontológicas. Após

encaminhamento, a confecção da prótese é feita em

unidades operacionais do Sesc na Capital.
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