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Os 2 minutos
de autoexame
que podem
salvar sua vida!
Se avalie uma vez a cada dois meses
usando este guia simples de 2 minutos
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• Uma úlcera ou placa, branca ou vermelha, na boca que não cicatriza
em 3 semanas.
• Um nódulo ou inchaço em qualquer parte da boca, bochecha ou
pescoço que persiste por mais de 3 semanas.
• Dificuldade de engolir, mastigar ou mover a mandíbula ou a língua.
• Dormência da língua ou outra região da boca.
• Uma sensação de que algo está preso na garganta.
• Dor de garganta crônica ou rouquidão que persiste por mais
de 6 semanas.
• Perda dos dentes sem explicação.
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Fatores de risco
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• Tabaco é a principal causa de câncer de boca.
• Beber álcool em excesso pode aumentar o risco em quatro vezes.
• Beber álcool e fumar juntos pode aumentar em 30 vezes o risco
de desenvolver câncer de boca.
• Uma dieta pobre e privação social estão ligados a um terço de todos
os canceres.
• O Papiloma Vírus Humano (VPH), transmitido através do sexo oral, pode ultrapassar o tabaco e álcool como principal fator de risco na próxima década.
• Exposição ao sol é uma causa de câncer de pele que pode afetar
lábios e rosto.
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1. ROSTO
Procure inchaços que você nunca
percebeu antes e inspecione
sua pele. Vire sua cabeça para
os dois lados, esticando a pele
acima dos músculos e deixando
os nódulos linfáticos mais fáceis
de serem vistos.
2. PESCOÇO
Percorra seus dedos abaixo da
sua mandíbula e sinta os dois
lados do seu pescoço. Encontrou
algum inchaço?
3. LÁBIOS
Puxe seu lábio superior para cima
e seu lábio inferior para baixo.

Para fazer uma doação ou para informações gratuitas, visite
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Olhe por dentro e procure feridas
ou mudanças de cor.
4. GENGIVAS
Examine suas gengivas
procurando por algo anómalo.

Esse é um termo geral dado a diversos tumores malignos que
se desenvolvem na boca (cavidade oral). A Fundação de Câncer
de Boca divulga conhecimento sobre todos os canceres de cabeça e pescoço, ex: garganta (faringe), cordas vocais (laringe),
glândulas salivares, nariz, seios nasais, lábios e pele.
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Sintomas
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O que é câncer de boca?

www.mouthcancerfoundation.org
Linha de aconselhamento: 01924 950 950 • Sede: +44 (0) 208 940 5680

DETECÇÃO
PRECOCE É
A CHAVE!

5. BOCHECHAS
Abra sua boca e puxe sua
bochecha para longe, um lado de
cada vez. Procure por manchas
vermelhas ou brancas, úlceras,
inchados ou desconfortos.

Exame a parte de baixo da sua língua.

6. LÍNGUA
Gentilmente puxe sua língua
e examine um lado e depois
o outro. Procure por inchaços,
úlceras ou mudanças de cor.

7. CÉU E ASSOALHO DA BOCA
Vire sua cabeça para trás e abra a boca.
Depois, jogue sua língua para cima e
examine o assoalho da boca. Observe
mudanças na cor, úlceras ou inchaços.
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Como alternativa, envie um e-mail para info@mouthcancerfoundation.org
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DIGITALIZE
PARA ASSISTIR
AO NOSSO VÍDEO
DO YOUTUBE
A Fundação para o Câncer na Boca (Mouth Cancer Foundation) é uma instituição de caridade
registrada (nº 1109298) dedicada a salvar e melhorar a vida de todos os afetados por câncer
de cabeça e pescoço. O apoio pode desempenhar um papel fundamental no atendimento das
necessidades psicológicas dos pacientes. A instituição oferece informações e recursos gratuitos para
pacientes, prestadores de cuidados, sobreviventes e profissionais.

Fatos sobre...

Câncer
de Boca

Vacinação

A vacinação contra o
VPH antes de se tornar
sexualmente ativo reduz
o risco de câncer quando
se é mais velho. Desde
setembro de 2019 meninos
no 8º ano letivo recebem a
vacina para VPH de forma
gratuita. Anteriormente
a isso, apenas as
adolescentes meninas
receberam a vacina, com
o consentimento dos pais,
para proteção contra o
câncer cervical.

O que
é VPH?

Esta etapa provavelmente
evitará cerca de 2.000
casos de câncer em
homens a cada ano
causados por infecção por
VPH. Estes são canceres
do ânus, pênis, cabeça e
pescoço. Vacinar meninos
também irá reduzir o
número de casos de câncer
cervical, por reduzir o risco
de infecção em mulheres
que não foram vacinadas

O Vírus do papiloma humano (VPH) é uma infecção viral
comum que passa entre pessoas através de contato
pele a pele. A maioria das infecções são combatidas pelo
sistema imunológico do corpo e não causam sintomas.

O VPH-16, o mesmo vírus
associado ao câncer cervical,
também está relacionado ao
câncer de boca em pessoas mais
jovens, com boa saúde e sem
histórico de tabagismo ou consumo
de álcool. Esses cânceres causados
por VPH são o tipo de câncer de
boca que mais cresce. Felizmente,
os cânceres de boca associados
ao VPH parecem ser mais
responsivos ao tratamento e a taxa
de sobrevivência é muito melhor
do que o câncer de boca não-VPH.
Os cânceres de boca associados ao
VPH tendem a aparecer na parte

de trás da boca como a
parte de trás da língua, parte de
trás da garganta (orofaringe) e a
área da amígdala, enquanto que
os casos não relacionados ao VPH
envolvem outras partes da boca.
Os cânceres de boca associados ao
VPH costumam ter uma aparência
na superfície semelhante a
um morango.

Ficar infectado com VPH
Existe um risco maior associado
a uma história de aumento no
número de parceiros sexuais
e / ou orais ao longo da vida,

“O VPH é uma infecção comum,
afetando 8 em cada 10 pessoas em
algum momento de suas vidas.”

e para os homens uma idade
mais precoce na primeira relação
sexual. Adultos sexualmente
ativos têm 75 por cento de
chance de adquirir VPH durante
suas vidas. Você pode nunca
saber que está infectado, pois
não apresenta sintomas.
Felizmente, a maioria das
infecções por VPH são combatidas
com sucesso pelo sistema
imunológico do corpo e a infecção
geralmente se resolve sem
tratamento, até mesmo infecções
por cepas de VPH de alto risco.
No entanto, em algumas pessoas,
a infecção pode persistir ou
reaparecer. Pessoas com infecção
oral de VPH-16 persistentes
estão em risco muito maior de
câncer de orofaringe

“No mundo
todo, cerca de
5% de todos os
cânceres estão
ligados ao vírus
VPH. Isso inclui
câncer cervical,
peniano, anal,
genital e
alguns cânceres
de cabeça
e pescoço”

Fatos sobre Câncer de Boca
Uma pessoa a cada 3 horas morre devido ao câncer de boca
Mais de 8300 novos casos no Reino Unido a cada ano
A cada ano 2700 + vidas são pedidas devido ao câncer de boca
No mundo inteiro o câncer de boca afeta 650,000 por ano
Câncer de boca é duas vezes mais comum em homens
78% dos casos ocorrem nas pessoas acima de 55 anos
A incidência aumentou em 49% nos últimos 10 anos
A taxa de sobrevida em 5 anos quase não
melhorou nas últimas décadas

Mouth Cancer
Foundation
A fundação de câncer de boca é uma instituição de
caridade dedicada a aumentar a conscientização sobre o
câncer de boca e ajudar e apoiar aqueles que sofrem ou
que apresentam risco de apresentar câncer de boca, de
garganta e outros cânceres de cabeça e pescoço, além de
fornecer assistência e informações sobre como viver com
câncer de boca para familiares, amigos e cuidadores.
A promoção, proteção e educação
de uma boa saúde é fundamental
para aumentar a conscientização
sobre o câncer de boca. A
caridade visa informar o público
sobre os sinais, sintomas, fatos e
números e principais causas do
câncer de boca.

Saiba o que aumenta o seu risco
de desenvolver a doença, incluindo
informações sobre VPH, álcool e
tabagismo. Os casos de câncer de
boca são muitas vezes indolores,
então além disso, é importante
estar ciente dos sinais e sintomas
gerais do câncer de boca.

