
O
s cuidados rotineiros e a observação
podem ser grandes aliados contra o tipo

de câncer mais fácil de ser curado: o de boca.
O próprio portador é capaz de identificar a
doença antes da proliferação, uma vez que ela
apresenta sintomas externos. O alerta é do

dentista Ricardo Rios Elias, da Área de Saúde
e Assistência. Ele explica que é fácil perceber
mudanças na epiderme interna ou externa da
boca. É importante notar qualquer variação
na pele e procurar um especialista para diag-
nosticar", aconselha.

A consulta periódica ao dentista é a princi-
pal prevenção contra o câncer bucal, mas o
auto-exame é importante, principalmente para
as pessoas que usam próteses. No auto-exa-
me, devem-se procurar manchas na pele e
mucosa: feridas que não cicatrizam, como aftas
prolongadas: caroços e inchaços no pescoço:
dentes moles, quebrados ou cariados; dificul-
dade de movimentar a língua e engolir.
Sintomas - O câncer é indolor em seu está-
gio inicial e, normalmente, quando é detecta-
do já se espalhou e não pode ser controlado.
Os primeiros sintomas são feridas ou manchas
visíveis que podem se tornar um tumor se não
forem tratadas. A constante irritação dessas
tecidas acelera o desenvolvimento da doença.
A predisposição ao câncer depende também
da hereditariedade e do estado imunológico
da pessoa.

Auto-exame previne câncer de boca
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COMO PREVENIR:

© Evite fumar e mascar tabaco

© Evite bebidas a/cóoBca
pnnaalmente cachaça

© Observe se próteses estão
4/Listadas

© Evite o hábito de morder a
boca intemamente

© Mantenha a higiene bucal

© Conwma lhjtas e verduras

© Vá ao denSa regulam'ente

ESTATÍSTICAS:

0 cerca de / % de todas as
lesões da boca é dqcer

O fa,Ã-a etária de maior
frjcidênoà: dos 40 aos 60
anos

O 75% dos casos atingem
homens

O aproÀimadamente 4% dos
tumores malignos são
câncer bucal

em alguns países do
Extremo Oriente, até 70%
das doenças m4onas são
bucais Check-up, agora, só com

cianoAw

exame na mão
A

Área de Saúde e Assistência está reto-
mando as convocações para a Avaliação

Médica Periódica com uma novidade. Os funcio-
nários receberão os pedidos de exames la-
boratoriais complementares anexos às cartas de
convocação. Apenas quando estiverem com os
resultados dos exames nas mãos, é que os servi-
dores deverão agendar sua consulta no 50 andar do

Ed.Tiradentes, pessoalmente ou pelo ramal 7855.
Comparecimento - Os exames poderão ser reali-
zados em qualquer laboratório credenciado, bas-
tando, para isso, apresentar a carteira de usuário
do Plano de Assistência da Assembléia, junto com
o pedido. O não-comparecimento à avaliação, den-
tro do prazo previsto, poderá prejudicar o servidor
nos processos de promoção e progressão.
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