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As lesões da cavidade bucal que tem o potencial de se tornarem malignas são caracterizadas 
pela capacidade de modificar o tecido sadio com alterações celulares (atipias) e com 
diferentes níveis de displasias epiteliais. Dessa forma, esse tecido pode evoluir para um 
carcinoma de células escamosas bucal, neoplasia maligna que atualmente apresenta uma alta 
taxa de mortalidade. Assim sendo, o objetivo do presente estudo foi analisar o conhecimento 
dos discentes de Odontologia do último período de uma Faculdade privada do Recôncavo da 
Bahia, a respeito das lesões potencialmente malignas da cavidade bucal. Para tanto, foi 
realizado um estudo transversal, de natureza quantitativa. Os participantes do estudo foram os 
discentes do 10° semestre do curso de bacharelado em Odontologia da referida Faculdade. 
Como critérios de inclusão dos participantes no presente estudo, foram considerados os 
discentes que assentiram por escrito a participação na pesquisa, e que estavam devidamente 
matriculados e efetivados no 10° semestre da referida Faculdade. A coleta das informações 
ocorreu por intermédio de um questionário específico contendo assertivas cujas alternativas 
de resposta estavam esquematizadas através da escala de avaliação numérica ordinal do tipo 
Likert. Todos os procedimentos metodológicos do presente projeto foram iniciados após a 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Após a aplicação dos questionários para os 
participantes da presente pesquisa, as respostas foram contabilizadas e as notas obtidas na 
pesquisa foram avaliadas mediante critérios estabelecidos pela técnica do Grau de Incidência 
Relativo (GIR). O estudo justificou-se pela relevância da identificação das lesões 
potencialmente malignas no contexto de diagnóstico precoce do câncer bucal. Embora este 
tema seja de grande importância,frequentemente o exame das mucosas bucais é negligenciado 
por muitos alunos, bem como por profissionais, o que culmina na não identificação de 
possíveis lesões, ausência de tratamento e progressão da lesão para uma neoplasia maligna 
que será identificada apenas em estágio avançado. 
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