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Dades i xifres clau del càncer oral
Unes quantes dades sobre el càncer oral:
• el 3-5% dels càncers a Catalunya, un 

miler de nous casos a l'any
• 1 de cada 4 persones diagnosticades 

morirà per la seva causa
• el 85% té un diagnòstic tardà
• el 90% podria curar-se amb un 

diagnòstic precoç

Factors de risc:
• Consum de tabac i alcohol
• Una mala higiene dental
• Infecció per algun tipus de virus
• Pròtesi mal ajustada que fregui la 

mucosa oral

Com ens en podem protegir?
• No consumir alcohol i no fumar
• Dieta sana i equilibrada
• Bona higiene oral
• Curar adequadament les lesions bucals

Què hem de vigilar?
• Si es detecta una petita ferida, úlcera, 

bony o placa vermella i/o blanca que 
no millora en 2 setmanes, el més 
adequat és anar al dentista perquè en 
faci una valoració.

• A partir dels 40 anys, convé fer-se una 
autoexploració cada 6 mesos. Mai han 
de substituir la visita al dentista.



Coincidint amb el Dia Europeu del Càncer Oral, que se celebrarà el proper 12 de juny, des 
del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) volem llançar una 
campanya de sensibilització.
"El teu dentista et pot salvar la vida" és el lema que ens servirà per conscienciar la població 
de la importància de promoure la detecció precoç del càncer oral, per això, anar 
regularment al dentista n’és una de les principals claus:

Ves al dentista un cop l’any

Farem accions a peu de carrer, amb estands informatius a punts cèntrics de les 4 capitals 
catalanes i repartiment de 22.000 fulletons i llaços, i a les xarxes socials, compartint fotos 
amb el lema i hastag de la campanya:

“El teu dentista et pot salvar la vida”
#ContraElCàncerOral

Ajudeu-nos a compartir-ho! 
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