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Os tumores que acometem a região da cabeça e pescoço incluem um grupo de doenças 
frequentes na população, como câncer de pele (mais comum), boca, lábios, garganta, laringe 
(cordas vocais) e tireoide.

Todos sabem que câncer é coisa séria, mas, se diagnosticado precocemente e tratado de forma 
adequada, tem cura. Por isso, fique atento: se apresentar lesões de pele, feridas na boca que 
não cicatrizam, dor ou dificuldade para engolir e voz rouca persistente, procure seu médico.

SAIBA MAIS SOBRE O CÂNCER DE BOCA, LARINGE E CABEÇA E PREVINA-SE.

O que evitar?
• Fumo e álcool são os principais fatores de risco, sendo que o fumo aumenta em 10 vezes a chance 

de desenvolver o câncer de laringe.
• Estresse e mau uso da voz também são prejudiciais.
• Excesso de gordura corporal aumenta o risco de câncer de laringe.
• Exposição a óleo de corte, amianto, poeira de madeira, de couro, de cimento, de cereais e            

têxtil, formaldeído, sílica, fuligem de carvão, solventes orgânicos e agrotóxicos está associada ao      
desenvolvimento de câncer de laringe. 

• Infecção pelo vírus HPV está relacionada a alguns casos de câncer de orofaringe.

Como prevenir?
• Não fumar.
• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas.
• Ter alimentação rica em frutas, verduras e legumes.
• Manter boa higiene bucal.
• Usar preservativo (camisinha) na prática do sexo oral.
• Manter o peso corporal adequado.
• Identificar e tratar a doença do refluxo gastroesofagiano (DRGE).

Sintomas para ficar alerta: 
• Lesões (feridas) na cavidade oral ou nos lábios por mais de 15 dias, que não cicatrizam, que      

apresentam sangramento e que continuam crescendo.
• Manchas/placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, na gengiva, no céu da boca ou nas bochechas.
• Nódulos (caroços) no pescoço.
• Rouquidão persistente.
• Alteração na qualidade da voz. 
• Disfagia leve (dificuldade de engolir) e sensação de “caroço” na garganta. 
• Dor na garganta, disfagia mais acentuada e dispneia (dificuldade para respirar ou falta de ar).


