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O processo carcinogênico consiste na realização de mitoses desordenadas que proporcionam o 

desenvolvimento de tumores, e sua promoção ocorre por meio de diversos estímulos que 

podem ser tanto ambiental quanto aqueles intrinsecamente relacionados ao funcionamento 

corporal (tais como as mutações). A presença de tumores interfere diretamente na fisiologia 

corporal dos indivíduos, configurando-se como um dos principais problemas de saúde 

pública, cujos registros de mobilidade e mortalidade são expressivos em escala mundial. A 

cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil é considerada como capital da macrorregião 

conhecida como Recôncavo Baiano, que por sua vez exerce grande influência na cultura, 

economia e desenvolvimento no estado.  O objetivo desse trabalho é investigar quais as 

tipologias de câncer mais prevalentes na população do município supracitado. A realização 

desse trabalho é justificada pelo seu caráter educativo e informativo, além de reforçar as ações 

de prevenção do câncer que são nacionalmente realizadas nos meses de outubro e novembro. 

A metodologia consistiu na busca de dados secundários disponíveis no site do DATASUS 

(http://datasus.saude.gov.br/) referente à incidência dos câncer na população santo-antoniense 

no ano de 2016. No referido período foram notificados 30 casos de neoplasia na população de 

Santo Antônio de Jesus-BA, e as tipologias predominantes foram: mama e próstata com 20% 

(n=6) de cada tipo. Os dados encontrados revelam que a predominância dos cânceres na 

população de Santo Antônio de Jesus é semelhante ao contexto baiano e nacional, e diante 

desses fatos podemos inferir que as atividades realizadas com o intuito de sensibilizar homens 

e mulheres quanto à importância do diagnóstico precoce, bem como adesão ao tratamento 

ainda são essenciais na minimização dos impactos associados à ocorrência dessa patologia.  
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