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O desenvolvimento de tumores é resultante da interação de fatores biológicos e 
ambientais, de maneira a proporcionar alterações morfológicas em células que se 
desenvolvem desordenadamente no organismo de indivíduos afetados por essa 
patologia, resultando em graves desordens metabólicas. Esse fenômeno é conhecido 
como neoplasia, e seus índices de morbi-mortalidade são mundialmente expressivos. 
Embora exista uma forte influência de fatores genéticos no desenvolvimento dos 
tumores, é consensual na literatura que a adoção de hábitos saudáveis (alimentação 
equilibrada, prática de exercícios por exemplo), minimizam e/ou retardam o 
desenvolvimento do processo carcinogênico. A cidade de Conceição do Almeida, 
Bahia, Brasil se insere no Recôncavo Baiano, que por sua vez se destaca por suas raízes 
históricas e culturais. Esse trabalho é justificado pelo caráter educativo e reforça as 
ações desenvolvidas no intuito de prevenir o desenvolvimento de cânceres tanto na 
população feminina (outubro rosa) quanto na masculina (novembro azul) de modo geral. 
O objetivo desse trabalho é identificar os tipos de cânceres de maior prevalência na 
população almeidense. A metodologia consistiu na coleta de dados secundários 
disponíveis no site do DATASUS (http://datasus.saude.gov.br/) no ano de 2016. As 
notificações revelaram equidade nos registros das neoplasia distribuídas por sexo, ou 
seja de um total com 22 registros dos cânceres, 50% (n=11) foram encontrados em 
mulheres e os demais 50% (n=11) na população do sexo masculino. Foi observado que 
as tipologias predominantes foram:  neoplasia de lábio, cavidade oral e faringe; esôfago; 
e pâncreas todas elas encontradas tanto em homens como mulheres. Os dados nos 
permitem inferir que as neoplasias predominantes no município do estudo estão 
intimamente relacionadas aos hábitos de higiene e do modo de vida dos seus portadores, 
sugerindo vícios como tabagismo e alcoolismo. Esses achados reforçam a necessidade 
de trabalhos dessa natureza, a fim de intensificar ações de prevenção aos demais tipos 
de cânceres além de sensibilizar a população quanto á importância da adoção de hábitos 
mais saudáveis.  
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