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RESUMO

Introdução: Câncer de boca é um tumor maligno que afeta os lábios,
além de estruturas da boca como a gengiva, bochechas, céu da boca,
língua e a região embaixo da língua. Pela sua localização e gravidade,
afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, uma vez que o
indivíduo pode ter dificuldade ao se alimentar e se comunicar através da
fala. Objetivos: Analisar o perfil dos casos de Câncer de Boca no Brasil no
ano de 2018. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e
exploratório, realizado a partir de dados secundários de livre acesso,
disponibilizados no Painel de Oncologia do Instituto Nacional de Câncer.
 Utilizaram-se as variáveis: região do país, classificação internacional de
doenças e problemas relacionados à saúde (CID), sexo e faixa etária para
compor o perfil dos casos de câncer de boca diagnosticados em
2018. Resultados e Discussão: Foram descritos 13.744 casos de Câncer
de Boca no país em 2018. A região Sudeste é a que apresenta mais casos,
6.404 no total, seguida da região Nordeste com 3.101 casos. O CID mais
comum em todas as regiões foi C10 – Neoplasia maligna da orofaringe,
com 3.886 casos. Homens são os mais acometidos por Câncer de Boca,
entretanto, vale destacar que para C03 – Neoplasia Maligna da gengiva o
número de casos se igualou para homens e mulheres na região Nordeste
com 33 casos para ambos os sexos. As idades mais atingidas são acima
de 40 anos, com o ápice durante a faixa etária de 55 a 59 anos, algo
comum em todas as regiões do país. Conclusão: Ainda prevalece a maior
frequência em indivíduos do gênero masculino, acima da quarta década
de vida, o CID mais comum foi C10, sendo a região com mais casos
diagnosticados foi a região Sudeste. 
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