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29-SPG - Carcinoma espinocelular em lábio inferior com evolução  

de 6 anos

Marcia Christina de Moura COSTA, Luciana Estevam SIMONATO, Nagib Pezati BÔER

A cada ano 11 milhões de casos de câncer são diagnosticados no mundo. Com relação ao câncer 
de boca, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima para o ano de 2008 cerca 14.160 novos casos 
para o Brasil. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de carcinoma espinocelular 
em lábio inferior com 6 anos de evolução e enfatizar a importância do diagnóstico precoce e 
prevenção do câncer de boca. Paciente sexo masculino, leucoderma, 51 anos de idade, tabagista, 
compareceu a Associação de Voluntários no Combate ao Câncer – AVCC de Fernandópolis - SP, 
queixando-se de ferida na boca. Durante a anamnese o paciente relatou a presença da lesão há, 
aproximadamente, 6 anos, a qual aumentou gradativamente de tamanho permanecendo indolor. 
Ao exame extrabucal observou-se lesão exofítica de superfície ulcerada em lábio inferior, com 
a base endurecida e indolor à palpação. O diagnóstico diferencial proposto foi de carcinoma 
espinocelular e a conduta inicial foi a realização de biópsia incisional. A análise microscópica 
confirmou o diagnóstico de carcinoma espinocelular. O paciente foi orientado a abandonar o fumo 
e encaminhado para tratamento com médico oncologista que realizou a remoção cirúrgica da lesão 
com margem de segurança, sem a necessidade de esvaziamento cervical. O paciente permanece 
em acompanhamento clínico periódico. O relato deste caso mostra a importância do diagnóstico 
precoce do câncer de boca, não apenas para a instituição do melhor tratamento, mas também para 
proporcionar melhor a qualidade de vida ao paciente.


