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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A expectativa de vida tem aumentado e com
isso é perceptível uma mudança no perfil epidemiológico. A senescência torna os idosos mais
vulneráveis a doenças crônicas, dentre elas o câncer bucal, que é uma neoplasia maligna da região
de cabeça e pescoço. O objetivo deste estudo transversal é avaliar por meio de questionários o
conhecimento de pacientes idosos da Clínica de Odontologia do Centro Universitário da Serra
Gaúcha, acerca do câncer bucal. MATERIAL E MÉTODOS: Este projeto foi submetido ao
Comitê de Ética do Centro Universitário da Serra Gaúcha e foi aprovado (CAAE
16280219.0.0000.5668). Será avaliado por meio de questionários, contendo 9 questões, o
conhecimento de pacientes idosos acerca do câncer bucal. A amostra utilizada será baseada em
COSTA et al. (n=154). Os questionários serão aplicados na Clínica de Odontologia do Centro
Universitário da Serra Gaúcha em idosos de 60 a 80 anos, de ambos os gêneros, com diferentes
etnias e graus de escolaridade. Serão excluídos idosos que apresentem algum tipo de doença que
dificulte a fala ou a compreensão. Os idosos participantes deverão assinar os termos de
consentimento livre e esclarecido. Os dados obtidos serão analisados por meio do teste quiquadrado com nível de confiança de 95% e serão apresentados na forma de frequência absoluta e
percentuais por meio de gráficos e tabelas. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os resultados serão
avaliados posteriormente à execução do projeto e após a análise dos dados. CONCLUSÃO: A
literatura vem mostrando que a população idosa apresenta altos índices de doenças crônicas. A
conscientização e a elucidação acerca da realização do autoexame, dos fatores que elevam o risco
ao câncer bucal e dos seus principais sintomas, possibilita a detecção precoce do câncer bucal e
aumento nas taxas de sobrevida. Estima-se que a grande maioria da população idosa estudada não
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apresente conhecimento básico em relação ao câncer bucal e ações sobre a conscientização sobre a
doença sejam necessárias.
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