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Introdução: Os fatores de risco para câncer de boca são: tabaco, álcool e a exposição crônica 
aos raios UV. A identificação desses fatores é de grande relevância em atividades que visam a 
prevenção do câncer bucal. Objetivo: Realizar estudo comparativo entre pacientes que faziam 
uso do cigarro e do álcool (grupo A) com aqueles que não faziam (grupo B). Métodos: Estudo 
retrospectivo em um banco de dados (Epi Info versão 3.2.2) composto de 4506 pacientes, ao longo 
de 13 anos de existência do projeto de extensão “Campanha de Prevenção do Câncer Bucal”, da 
Faculdade de Odontologia de Araraquara. A amostra foi dividida em dois grupos A e B conforme 
identificado acima. Resultados: Grupo A contou com 400 pacientes e o B com 2006. No grupo 
A e no grupo B, os homens representavam 65% e 30% respectivamente. Enquanto as mulheres 
representaram 34% e 69%. A idade média no grupo A foi 38 anos e no B 34. No grupo A foram 
encontradas 1501 lesões e no B 7608, ou seja, por volta de 3,7 lesões por paciente. A prevalência 
de lesões nos grupos A e B foi respectivamente: Queilite Actínica 9,25% e 7,88%; Candidose 
5,5% e 5,7%; Leucoplasia 4,5% e 0,5%; Aftas 0,5% e 5,2%. Conclusão: Houve predominância 
masculina no grupo de risco, bem como maior prevalência de Carcinomas e Leucoplasias. As aftas 
são menos freqüentes na população exposta ao tabaco.
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