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El càncer oral és qualsevol crei-
xement maligne localitzat a la ca-
vitat oral, sigui als llavis, a la llen-
gua, a les galtes, al terra de la boca,
a les genives, al paladar o les glàn-
dules salivars, entre altres llocs. La
majoria es donen als llavis (sobre-
toto en l’inferior) i a la llengua, i
solen ser dels anomenats carcino-
ma de cèl·lules escamoses, que
tendeixen a disseminar-se ràpi-
dament.

No solen aparèixer en persones
joves, el més habitual és que es
diagnostiquin a partir dels 
anys. És un dels deu tipus de tu-
mor més freqüents, ja que se’n
diagnostiquen uns . casos
per any i la mortalitat s’aproxima
a les . persones perany.
Cada pacient ha de consultar la
seva situació personal amb el seu
odontòleg, ja que el pot ajudar a
prevenir i diagnosticar precoç-
ment el càncer oral.

El diagnòstic precoç del càncer
oral farà que el tractament sigui
més senzill i la curació més pro-
bable, tot i que sense factors de
risc (com el tabac i l’alcohol) els
casos de càncer oral es minimit-
zarien. No existeix una manera de
prevenir eficaçment el càncer de
la cavitat oral, però es poden pren-
dre mesures que po-
den disminuir
el risc d’apa-
rició.
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Consells per prevenir el càncer oral
Pot ser qualsevol creixement maligne a la cavitat oral, llavis, llengua, galtes, genives, paladar o salivars, entre d’altres
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EMPORDÀ

Mantenir una dieta equilibrada és clau per prevenir el càncer bucal.
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SALUT I BENESTARPÀGINES ESPECIALS

El tabac
En qualsevol de les seves

presentacions, cigarretes, pipa,
puro, picadura. És la causa més
freqüent de càncer oral, aug-
mentant el risc segons la quanti-
tat consumida al dia i en el
temps que fa que es consumeix.

L’alcohol

Augmenta el risc segons
la quantitat que es pren. Amb
tres o quatre begudes alcohòli-
ques al dia es dobla el risc de pa-
tir el càncer, i es quadruplica si
es beuen més de  cinc begudes al
dia.

Alcohol + tabac

El consum d’alcohol i ta-
bac al mateix temps triplica el
risc de patir un càncer oral res-
pecte als que només fumen o no-
més beuen.

Trauma crònic

El trauma de la mucosa
oral per dents afilades, les obtu-
racions deficients o les pròtesis
mal ajustades,  són aspectes
que cal tenir en compte i que
augmenten el risc de patir-lo.

Exposició al sol

L’exposició a la llum ul-
traviolada no només augmenta
el risc de càncer de pell, sinó que
també augmenta el risc de càn-
cer de llavi.

Papil·loma humà 

Augmenta el risc de càn-
cer d’orofaringe (transmissió se-
xual).

Evitar mals hàbits

Completa aquesta relació
evitar mals hàbits dietètics i de
falta d’exercici, sobrepès o defi-
ciències en la dieta.
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Deixar el tabac

Es redueix un 50% la possibilitat de pa-
tir aquest tipus de càncers.

Limitar el consum d’alcohol

Com a molt, es pot consumir una begu-
da alcohòlia al dia.

Revisions orals

Des de Clínica Dental Isern recomanen
almenys fer una visita a l’odontòleg cada any.

Limitar l’exposició al sol

Al migdia és quan els raigs ultraviolats
són més forts, cal portar una gorra i protecció
labial.

Exercici i alimentació sana

Sobretot cal potenciar el consum de
fruites i verdures.

Vacuna contra el VPH

Prevenir la malatia és el millor tracta-
ment per evitar el càncer oral.
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CINC FACTORS A EVITAR I CINC A POTENCIAR

Tres aspectes 
clau per a una
bona prevenció

 El doctor Jesús Isern
apunta que hi ha tres punts
clau per una bona prevenció.
D’una banda, cada pacient
ha de visitar el el seu odon-
tòleg, ja que pot ajudar a
prevenir i diagnosticar pre-
coçment el càncer oral. De
l’altra, el diagnòstic precoç
del càncer oral farà que el
tractament sigui més senzill i
la curació més probable. I fi-
nalment, sense factors de
risc (com el tabac i l’alcohol)
els casos de càncer oral es
minimitzarien, ja que no
existeix una manera de pre-
venir-lo eficaçment.


