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As neoplasias ou tumores são classificados em malignos ou benignos, sendo uma de suas 

principais características a proliferação celular descontrolada. Existem mais de 100 tipos de 

neoplasias, já que pode surgir em qualquer parte do corpo, sendo que o estudo das neoplasias 

é conhecido como oncologia. Castro Alves é um município brasileiro do estado da 

Bahia, onde tem uma população estimada de 27.194 habitantes, a economia da cidade é 

baseada na agricultura, com destaque na produção expressiva de abacate e amendoim (quinto 

maior produtor do estado da Bahia). Este estudo teve como objetivo identificar as neoplasias 

com maior evidencia de acordo com o sexo, analisando quais são os possíveis fatores. Trata-

se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, utilizando a bases de dados DATASUS, sobre 

os tipos de neoplasias de maior ocorrência em homens e mulheres da cidade de Castro Alves-

BA no ano de 2012 a 2016. No período de 2012 a 2016, ocorreram 81 casos de neoplasias, 

dos quais 42 casos (51,85%) aconteceram com pessoas do sexo feminino e 39 casos 

(48,15%), com o sexo masculino. Das neoplasias pesquisadas as que apresentaram maior 

ocorrência foram do estômago, mama e próstatas. Das sete neoplasias ocorridas no estômago 

seis (85,71%) foram em homens e apenas uma (14,29%) em mulheres. A partir da análise dos 

dados, foi possível perceber que o número de mulheres que apresentaram casos de neoplasias 

foi maior do que o número de homens, sendo a neoplasia de maior ocorrência a dos órgãos 

digestivos, sobressaindo a de estômago. São necessários estudos para verificar esses índices 

de neoplasias, e ajudar de forma psicológica e medicamentosa essas pessoas, e/ou, realizar 

medidas preventivas. 
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