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1. RESUMO 

O câncer de boca e orofaringe vem se tornando uma grande preocupação dos 

profissionais de saúde, devido a sua alta incidência e morbimortalidade em adultos 

visto que sua redução está intimamente ligada à redução de fatores pré disponentes 

como o consumo de álcool e o tabaco (cigarro). Desta forma esta pesquisa vem 

levantar, dentro de uma Instituição de ensino superior, o conhecimento de 

universitários em relação ao câncer de boca e orofaringe e propor uma atividade de 

extensão dentro da universidade. Para tal será realizada uma atividade educativa, 

com aplicação de questionário, utilizando o método quantitativo, com análise 

estatística. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O câncer é um importante problema de saúde pública em diversos países, de acordo 

com a Organização Mundial de Saúde, os cânceres localizados em região de 

cabeça e pescoço correspondem a cerca de 10% dos tumores malignos, sendo que, 

aproximadamente, 5% desses cânceres estão localizados na cavidade oral. No 

Brasil, estimavam-se 14.700 casos novos de câncer bucal para o ano de 2012, 

sendo o carcinoma espinocelular bucal afeta uma considerável parte da população, 

principalmente as classes menos favorecidas, ocupando o 3º lugar entre as 

neoplasias malignas mais freqüentes em homens e a 7ª entre as mulheres, com uma 

alta taxa de mortalidade. (INCA, 2005) 

É relevante o conhecimento dos fatores de risco, que permitem atuar sobre a 

relação causa-efeito de agentes causais como o tabaco e o álcool, assim como 

também selecionar quais pacientes tem mais probabilidades de desenvolver um 

tumor específico e atuar em uma etapa precoce.  

O risco de câncer bucal é maior em indivíduos tabagistas e alcoolistas e a 

combinação do álcool e tabaco apresenta uma maior probabilidade de causar câncer 

que qualquer uma das duas substâncias usadas isoladamente. Segundo Gallegos-

Hernández (2006), os tabagistas apresentam uma probabilidade de 4 a 15 vezes 

maior de desenvolver câncer de boca do que os não-tabagistas, bem como o 

consumo de bebidas alcoólicas aumenta cerca de nove vezes o risco de câncer de 

boca e, quando associado ao tabagismo, esse risco torna-se 35 vezes maior.  

Estudos na área de oncologia têm demonstrado que o diagnóstico, na maior parte 

dos casos, é tardio e os pacientes com tumores orofaríngeos chegam aos 



consultórios apresentando lesões bastante avançadas ou irressecáveis 

cirurgicamente.  

Acentua-se a relevância deste estudo visto que dados nacionais recentes registram 

que 19% dos universitários fazem uso freqüente de bebidas alcoólicas, 44% 

informaram ter bebido em binge (porre) no último mês. (Andrade, Duarte e Oliveira, 

2010)  

Não é possível observar tais números sem inquietar-se com o que significam, 

compreender as pessoas atrás destes e discutir o papel do ambiente universitário 

como pano de fundo para uma educação em saúde. 

 

3. OBJETIVOS 

Identificar o conhecimento de estudantes universitários em relação ao câncer de 

boca e orofaríngeo associado ao álcool e tabaco; 

Propor uma atividade de extensão dentro da universidade, para conscientização dos 

estudantes em relação à prevenção, fatores de risco e diagnóstico precoce do 

câncer de boca e orofaríngeo associado ao consumo de tabaco e álcool. 

 

4. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa. O lócus 

do estudo será uma Universidade privada denominada Unisalesiano Lins, devido à 

sua demanda de jovens em diferentes etapas da vida. Esta pesquisa obedecerá aos 

princípios éticos da Resolução nº 466/2012 que trata de pesquisas e testes em seres 

humanos, sendo inicialmente solicitada sua autorização e abordados os sujeitos da 

pesquisa, apenas após a anuência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Será utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário 

estruturado versando sobre o tema “conhecimento de universitários sobre o câncer 

de boca e orofaríngeo associado ao consumo de álcool e tabaco”. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Inicialmente está sendo levantado o perfil sócio demográfico dos universitários, 

posteriormente serão abordados sobre o consumo de álcool e tabaco, após esta 

etapa será realizada uma palestra educativa sobre o Câncer de boca e orofaringe e 

aplicado um questionário sobre esta atividade levando-se em conta o que foi 

apreendido. Com os dados coletados utilizar-se-á a análise estatística. 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

De acordo com um relatório divulgado pela OPA/OMS (2015) sobre o consumo de 

álcool, revela que este contribui para mais de 200 doenças e lesões, incluindo o 

câncer, HIV/AIDS e diversos transtornos mentais. Em 2012, o álcool foi responsável 

por mais de 274.000.000 anos de vida saudável perdidos (DALYs) nas Américas. 

O consumo médio de álcool nas Américas é maior que no resto do mundo. Em 

particular, as taxas de episódios de consumo excessivo (ECE) de álcool têm subido 

nos cinco últimos anos, de 4,6 para 13,0% entre as mulheres e de 17,9 para 29,4% 

entre os homens. 
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