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Resumo

Este trabalho objetivou realizar uma análise de dados de produções científicas 

globais referentes ao câncer de lábio, avaliando o interesse profissional pela doença e 

sua distribuição geográfica de acordo com as publicações realizadas em todo o mundo.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de busca eletrônica das produções científicas 

indexadas na base de dados PubMed e o descritor utilizado foi “cancer lip/squamous cell 

carcinoma”. Analisaram-se 148 artigos publicados de janeiro de 2006 a dezembro de 2011 

e o levantamento ocorreu entre janeiro e maio de 2012. Dos 148 artigos, 27,0% tratavam 

do diagnóstico e tratamento da doença neoplásica dos lábios; 27,0% tinham como tema o 

tratamento cirúrgico e reconstrução labial; 19,6%, câncer de boca; 13,5% eram sobre estudos 

de histologia e patologia da doença pré-neoplásica; 7,4% eram relacionados à avaliação 

clínica e tratamento da queilite; e 5,4% versavam sobre histologia e patologia de câncer labial. 

A maioria das publicações, em termos de continente, é produzida pela Europa, porém, entre 

os países, o Brasil lidera com 18,2% das publicações. As revistas que mais publicam sobre o 

tema são as de oncologia e dermatologia. Sabendo que o câncer de lábio é uma patologia 

de preocupação global, demonstramos a necessidade da realização de estudos referentes ao 

tema, principalmente nos locais de maior prevalência da doença. 

Palavras-chave: Lábio. Publicações. Neoplasias bucais.
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WORLD OVERVIEW OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN LIP CANCER

Abstract

This study aimed to perform an analysis of global scientific data regarding lip 

cancer, evaluating the professional interest in the disease and its geographical distribution in 

accordance with the publications produced worldwide. A literature search was conducted 

through electronic search of scientific productions indexed in PubMed database and it was 

used the descriptor “cancer lip/squamous cell carcinoma”. We analyzed 148 articles published 

from January 2006 December 2011 and the survey took place between January and May 

2012. Of the 148 articles, 27.0% dealt with the diagnosis and treatment of lip cancer; 27.0%, 

labial surgery and reconstruction; 19.6%, oral cavity cancer; 13.5%, histology and pathology 

studies of pre-neoplastic disease; 7.4% were related to the clinical evaluation and treatment 

of actinic cheilitis; 5.4% referred histology and pathology of lip cancer. According to continent, 

most publications were produced in Europe, but, among countries, Brazil leads with 18.2% 

of publications. The magazines that most publish on the subject are those of oncology and 

dermatology. Knowing that lip cancer is a disease of global concern, we demonstrate the need 

for studies on the subject, especially in areas of higher disease prevalence. 

Keywords: Lip. Publications. Mouth neoplasms.

PANORAMA MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN CANCER DE LABIO

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo llevar a cabo un análisis de datos de publicaciones 

científicas globales relacionadas con el cáncer de labio, evaluando el interés profesional por la 

enfermedad y su distribución geográfica de acuerdo con las publicaciones realizadas en todo 

el mundo. Una búsqueda bibliográfica se realizó por medio de  búsqueda electrónica de las 

producciones científicas indexadas en la base de datos PubMed y el descriptor utilizado fue 

“cancer lip/squamous cell carcinoma”. Se analizaron 148 artículos publicados entre enero de 

2006 y diciembre de 2011 y la recopilación se llevó a cabo entre enero y mayo de 2012. De los 

148 artículos, 27,0% trataban del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad neoplásica de 

los labios; 27,0% tenían la temática del tratamiento quirúrgico y  de reconstrucción de labios; 

19.6%, cáncer de boca; 13.5% eran sobre estudios de histología y patología de la enfermedad 

pre-neoplásicas; 7,4% estaban  relacionados con la evaluación y el tratamiento de la queilitis; y 
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el 5,4% fue sobre la histología y patología del cáncer de labio. La mayoría de las publicaciones, 

en términos de continente, se produce en Europa, sin embargo, entre los países, Brasil es 

líder con el 18,2% de las publicaciones. Las revistas que publican más en este tema son las de 

oncología y dermatología. Ya que el cáncer de labio es una enfermedad de interés mundial, 

demostramos la necesidad de realización de estudios referentes al tema, principalmente en 

áreas de prevalencia de la enfermedad.

Palabras clave: Labio. Publicaciones. Neoplasias bucales.

INTRODUÇÃO

O câncer continua sendo um dos grandes desafios da Medicina, visto que, apesar 

dos grandes avanços na área, a sua etiologia ainda permanece consideravelmente desconhecida.

Entre os tipos de cânceres, o da cavidade oral corresponde a cerca de 3–4% de 

todos os tumores malignos em seres humanos. A mais recente estimativa mundial apontou que 

ocorreriam cerca de 264 mil casos novos de câncer de cavidade oral e 128 mil óbitos para o ano 

de 2008 decorrentes dessa enfermidade. No Brasil, estimou-se, para o ano de 2012, 9.990 novos 

casos de câncer da cavidade oral em homens e 4.180 em mulheres, o que corresponderia a uma 

risco estimado de 10 casos novos a cada 100 mil homens e 4 casos a cada 100 mil mulheres.1,2

O câncer de lábio corresponde a aproximadamente 15% de todas as neoplasias 

do segmento da cabeça e pescoço, e a 25–30% de todos os tumores da cavidade oral.3-5 

Corresponde, ainda, a 20% dos tumores malignos do trato respiratório e digestivo alto.4,6,7 

O tabaco, o álcool e a radiação solar ultravioleta representam os principais fatores etiológicos 

dos carcinomas do lábio inferior,3,4,8 estimando-se que ocorram 90% das lesões, com uma 

relação de 5:1 entre o sexo masculino e feminino.4,6,7,9 Acometem preferencialmente homens de 

cor branca e apresentam uma predileção pela quinta, sexta e sétima décadas de vida.10 Os lábios 

das mulheres parecem ser mais bem protegidos em decorrência do uso de cosméticos e da 

menor exposição aos fatores agressivos, como a exposição solar.6,7,9,11,12 

Ainda são citadas como fatores predisponentes a radioterapia prévia e a pré-disposição 

genética (mutação do gene supressor tumoral p53).10 O tipo histológico mais frequente no lábio 

inferior é o carcinoma de células escamosas, sendo o mais diagnosticado clinicamente.13,14 O tempo 

necessário para a mudança da lesão labial ser induzida pelo sol e evoluir para o câncer varia de 20 a 

30 anos, mas tal evolução pode ocorrer mais rapidamente em alguns indivíduos.3

Quando diagnosticado nos seus estágios iniciais, um prognóstico favorável 

é esperado, com um taxa de sobrevivência superior a 90% nos 5 anos de seguimento.4,6,7 
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A sobrevida, em 5 anos, é de 85 a 99% para estágios iniciais, caindo para 25% quando da 

presença de metástase cervical.10

Diante do exposto, o objetivo do estudo foi analisar os dados das produções 

científicas globais referentes ao câncer de lábio, de forma a analisar o grau de interesse profissional 

pela patologia, assim como a distribuição geográfica, de acordo com as publicações mundiais.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo possui natureza descritiva e quantitativo-qualitativa, tendo sido 

realizados levantamentos sobre a produção científica relacionada ao câncer de lábio no mundo.

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de busca eletrônica das 

produções científicas indexadas na base de dados do PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/), conhecida por abarcar uma vasta produção científica internacional. O descritor 

utilizado foi “cancer lip/squamous cell carcinoma”. 

O descritor utilizado para pesquisa foi “neoplasm lip”, sendo considerado um 

termo representativo das publicações relacionadas ao objetivo deste trabalho. As consultas 

cobriram os trabalhos publicados no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2011 e o 

levantamento ocorreu entre os meses de janeiro a maio de 2012.

Seguindo-se a perspectiva da análise temática e histórica, procedeu-se à leitura 

por amostragem, na íntegra, de alguns artigos. Em seguida, do total de 148 artigos analisados, 

buscou-se identificar os eixos temáticos relacionados aos objetivos da investigação, aferindo-se 

seus núcleos de sentido. Somente foram avaliados os artigos que abordavam, em seus resumos, 

os seguintes temas: tratamento de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas dos lábios e cirurgia 

reparadora labial, cujos resumos relatassem que a ressecção inicial houvesse acontecido para 

tratar o câncer. Excluíram-se as publicações que não correspondiam ao período estudado e 

outras cuja temática e objeto de estudo não estabeleciam relação com o tema abordado.

Assim, os referentes artigos selecionados foram classificados baseando-se na 

temática em análise nos seguintes grupos: epidemiologia do câncer oral; tratamento cirúrgico 

e reconstrução labial; avaliação e tratamento clínico da queilite; histologia e patologia 

da doença pré-neoplásica e neoplasia dos lábios e, ainda, abordagens de diagnóstico e 

tratamento do câncer labial. Essa divisão considerou o ano de publicação do artigo e o 

caráter da especialidade do periódico, os quais foram arranjados nos tópicos: patologia, 

dermatologia, cirurgia plástica, Odontologia, cirurgia maxilofacial, oncologia e Medicina geral.

Os dados, analisados e organizados sob a luz do Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 17.0, subsidiaram a elaboração de planilhas, que facilitaram a 
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sistematização e tabulação das informações. Por meio dos endereços dos serviços de origem dos 

dados, obtidos no PubMed e com a ajuda do programa Google Earth, fornecido pelo Google, foi 

possível mapear os serviços em questão e observar a distribuição física das publicações. 

RESULTADOS

Dos 148 artigos analisados, 40 (27,0%) eram sobre o diagnóstico e tratamento de 

câncer dos lábios; 40 (27,0%) tinham como tema o tratamento cirúrgico e reconstrução labial, 

cujo defeito se originou da ressecção de neoplasia; 29 (19,6%) artigos tratavam de câncer de 

cavidade oral (epidemiologia e tratamento), tendo incidência, tratamento e prognóstico como 

parte das neoplasias da cavidade oral; 20 (13,5%) eram sobre estudos de histologia e patologia 

da doença pré-neoplásica; 11 (7,4%) tratavam de avaliação clínica e tratamento da queilite e, 

finalmente, 8 (5,4%) tratavam sobre histologia e patologia da neoplasia labial (Figura 1).

A maioria das publicações no assunto de câncer de lábio é produzida pela 

Europa, de onde foram analisados 66 (44,6%) artigos; da Ásia, analisaram-se 28 (18,9%) 

artigos; da América do Sul, 27 (18,2%); da América do Norte, 20 (13,5%); da África, 4 (2,7 %) 

e da Oceania, 3 (2,0%) (Figura 2).

Dos países que mais publicaram sobre o assunto, o Brasil lidera com 27 (18,2%) 

publicações, seguido dos Estados Unidos, com 17 (11,5%), e da Turquia, com 13 (8,8%), além 

dos demais amplamente distribuídos pelos continentes. 

Figura 1 – Especialidades de periódicos que mais publicam sobre câncer de lábio
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Quanto às publicações feitas sobre câncer de lábio, os serviços que se destacam 

no mundo são os de Odontologia (25,0%), dermatologia (15,5%), cirurgia plástica (13,5%), 

oncologia (10,1%) e cirurgia maxilofacial (10,1%), seguidos por demais especialidades (Figura 3).

Com relação às revistas que mais publicam sobre o tema, destacam-se as de oncologia 

(16,2%), dermatologia (16,2%), cirurgia maxilofacial (14,2%) e Odontologia (12,8%) (Tabela 1).

Figura 2 – Distribuição das publicações por continente
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Figura 3 – Porcentagem de serviços que abordam a temática de câncer de lábio
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DISCUSSÃO

Com base na distribuição das publicações, vê-se que o câncer de lábio é uma 

doença de interesse global, sendo pesquisado e discutido mundialmente.

É importante ressaltar que os serviços que escreveram sobre câncer de lábio nos 

últimos cinco anos estão contidos dentro da faixa de 36°49’S e 60°10’N, tendo como marco 

zero a linha do Equador, onde há maior incidência solar durante todo o ano. 

Informações relativas às tendências e à incidência de câncer é a base científica 

para o planejamento e organização da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer em 

uma determinada comunidade.15,16 Publicações recentes têm dado destaque às variações nas 

tendências de câncer oral por localização geográfica, local anatômico, raça, idade e sexo. 

Apesar de vários avanços, diagnósticos e terapêuticos, a incidência global e a mortalidade 

associadas com a neoplasia da cavidade oral têm aumentado.16 

Histologicamente, esse carcinoma é composto de cordões ou ninhos de células 

provenientes do epitélio escamoso e pode aparecer em diferentes áreas da boca, tendo alta 

prevalência em lábio.2 As regiões anatômicas comuns variam geograficamente, refletindo 

diferentes fatores de risco.8

Assim, os dados descritivos de câncer da cavidade oral e subsítios, para cada área 

geográfica específica, são importantes por muitas razões, entre elas, a compreensão da extensão 

do problema, a determinação de quais grupos dentro da população estão em risco, assim como 

a alocação de recursos para serviços de investigação, prevenção, tratamento e apoio.12

Os maiores números de publicações estão centrados em especialidades que 

fazem o diagnóstico, seguidos pelas especialidades que realizam o tratamento. Na Europa, 

Tabela 1 – Especialidades de periódicos que mais publicam sobre câncer de lábio

Especialidade da revista Porcentagem das publicações
Dermatologia 16,20
Oncologia 16,20
Cirurgia maxilofacial 14,20
Odontologia 12,80
Patologia 10,10
Cirurgia plástica 7,40
Medicina geral 6,10
Otorrinolaringologia 5,40
Cirurgia de cabeça e pescoço 2,00
Cirurgia geral 2,00
Outros 7,40
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onde está o maior número de publicações, os serviços de cirurgia plástica e dermatologia 

são os que mais publicam sobre o tema, enquanto que na Ásia, o segundo em número 

de publicações, são os serviços de Odontologia e cirurgia plástica. Já a América do Sul e a 

América do Norte, respectivamente, os serviços de Odontologia e dermatologia publicam em 

maior número. A atenção dos serviços de plástica em estudar o assunto sugere a preocupação 

de profissionais quanto à morbidez da doença, cujo tratamento gera grandes traumas com 

perda de tecido, o que dificulta a reconstrução estética e funcional do lábio, uma vez que a 

cirurgia é o tratamento de escolha. Muitas dessas neoplasias surgem inicialmente na pele dos 

lábios devido às suas características histológicas e progridem sobre a mucosa. Isso faz com 

que o paciente procure inicialmente serviços de dermatologia, que compõem o grupo de 

profissionais responsáveis pelo diagnóstico. O tratamento da neoplasia labial é realizado pelo 

cirurgião de cabeça e pescoço ou oncologista.

Há um crescimento no número de publicações sobre o assunto nos últimos 

cinco anos. Os anos de 2006 e 2007 caracterizam-se por publicações gerais que tratam o 

câncer de lábio entre as pesquisas de câncer da cavidade oral ou câncer da cabeça e 

pescoço, imprimindo importância ao tratamento, principalmente cirúrgico, com enfoque na 

reconstrução, que é a grande preocupação da maioria dos profissionais da área. De 2008 

a 2009, as publicações tomam um foco diferente, com maior concentração na doença 

neoplásica do lábio como sítio independente, enfatizando a importância da epidemiologia, 

histologia, patologia e tratamento.

De 2010 a 2011 o delineamento das publicações restringiu-se principalmente ao 

lábio como unidade estrutural de pesquisa, tratando-se de diagnóstico, patologia e tratamento 

cirúrgico do mesmo. 

O carcinoma espinocelular (CEC) do lábio pode evoluir de condições  

pré-malignas, como queilite actínica (AC), ou mesmo dos lábios saudáveis.12 

AC é uma condição pré-maligna, intimamente relacionada com a exposição 

dos lábios aos raios solares,17,18 sendo comumente encontrada em indivíduos cujas atividades 

profissionais estão relacionadas à exposição solar crônica.18

O padrão aceito de tratamento cirúrgico é a ressecção cirúrgica e 

reconstrução. A localização representa um desafio para os cirurgiões, tendo em vista os 

objetivos conflitantes da cirurgia: ressecção oncológica completa e a restauração funcional 

e estética. Por mais de um século, esse desafio levou ao desenvolvimento de mais de 

100 diferentes tipos de técnicas reconstrutivas.19,20 
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O risco de desenvolver câncer oral e faríngeo em europeus é estimado em 

1,85% para os homens e 0,37% para as mulheres. Dentro da União Europeia, a França tem 

as maiores taxas de incidência e, nos últimos anos, em torno de 15.500 cânceres do lábio, 

cavidade oral e faringe foram relatados. Isso equivale a 5,5% de incidência de câncer no país. 

Os menores índices da Europa estão na Grécia, Finlândia e Suécia.21 Na Tailândia, os cânceres 

de lábio representam 17,5% de todos os câncers da cabeça e pescoço,22 enquanto no leste 

europeu esse percentual é de 45%.23 

Um número elevado de câncer de lábio tem sido relatado entre os israelenses 

ao longo das últimas quatro décadas. Em um estudo com 4.337 casos de câncer labial, 61,4% 

acometiam homens de pele clara, em sua grande maioria com mais de 53 anos.10

Em Portugal, um estudo com 228 casos de câncer de lábio demonstrou que 

80,7% dos casos acometiam o sexo masculino com idade média de 67,6±13,3 anos; 99,5% 

acometiam o lábio inferior e, na quase totalidade (94,7%), tinham histologia de CEC.24 

Na Nigéria, o câncer da cavidade oral representa 2,7% de todos os cânceres da cabeça e 

pescoço, sendo o lábio responsável por 12,15% dos casos.25  No nordeste da Hungria, um 

estudo com 119 pacientes com diagnóstico de câncer da cavidade oral demonstrou que 

26,9% das lesões comprometiam o lábio em pacientes com idade média de 57,4 anos.26

Agricultores da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, apresentam uma alta 

taxa dessa neoplasia;27 já na Índia e outros países asiáticos, ela representa 40% dos tumores 

malignos,28 enquanto que, nos países ocidentais, essa proporção varia de 3 a 5%, entre os 

10 cânceres mais comuns. Nos Estados Unidos, constitui o 8º câncer mais comum entre 

os homens (3% de todos os sítios). 

No oeste australiano, o câncer de lábio representa 49 % dos casos de câncer da 

cavidade oral, com uma proporção entre homens e mulheres de 2,5–3:1, sendo muito mais 

incidente na população rural do que na população urbana e apresentando uma tendência 

crescente com o avanço da idade.29 Outros estudos relatam que mais de 50% dos cânceres 

orais australianos estão localizados nos lábios.21

Como fatores relacionados ao tumor, consideramos a localização topográfica, 

extensão do tumor primário, aspecto macro e microscópico da lesão, comprometimento 

dos linfonodos cervicais, presença ou ausência de metástase à distância e o prognóstico. 

Os fatores considerados, relacionados ao paciente, seriam seu estado clínico geral, hábitos 

pessoais, fatores socioeconômicos, status da dentição, tratamento prévio do tumor e 

preferências pessoais com relação à agressividade do tratamento.4,6,30
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Não existe correlação entre idade, sexo e prognóstico, enquanto que o 

tabagismo e o etilismo são vistos como fatores de risco e não como fatores prognósticos.30

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O câncer de lábio é uma doença de abrangência global que envolve 

multidisciplinaridade em seu diagnóstico e tratamento e que tem recebido uma carga 

de importância maior nos últimos anos por se relacionar a fatores clínico-ambientais que 

interferem em sua gênese e prognóstico. 

Apesar dos diversos estudos publicados na área, notam-se, com base nos dados 

apresentados, altos índices de incidência e mortalidade relacionados ao câncer de lábio 

com prevalência mundial. Assim, viu-se a necessidade de demonstrar, por meio de números 

percentuais, gráficos e tabelas, a distribuição geográfica da doença, objetivando alertar a 

população sobre a problemática e, acima de tudo, demonstrar a necessidade da realização de 

estudos referentes ao tema, principalmente nos locais de maior prevalência da doença.
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