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Independente da fase em que o câncer é detectado há necessidade de se classificar cada caso
de acordo com a extensão do tumor. O método utilizado para essa classificação é chamado de
estadiamento e sua importância está na constatação de que a evolução da doença é diferente
quando a mesma está restrita ao órgão de origem ou quando se estende a outros órgãos. O
estadiamento pode ser clínico ou patológico. Dessa forma, essa classificação permite ao
médico especialista em oncologia propor o tratamento mais adequado para cada paciente. O
estádio de um tumor reflete não apenas a taxa de crescimento e a extensão da doença, mas
também o tipo de tumor e sua relação com o hospedeiro. Este estudo teve por objetivos
avaliar os casos por estadiamento do câncer segundo o sexo no ano de 2019. Foi realizada
uma busca de dados relacionados aos casos por estadiamento do câncer segundo o sexo no
ano de 2019 através da base de dados do Ministério da Saúde (DATASUS). Após análise de
dados, observou-se que houve um maior número de diagnóstico de câncer no sexo feminino
em comparação ao sexo masculino. Contudo, quanto ao estadiamento, um maior número de
pacientes do sexo masculino receberam o diagnóstico na fase tardia da doença, ou seja, no
estádio mais avançado. Em relação ao sexo feminino, a maior parte do diagnóstico é realizado
no estadiamento II e III, por outro lado, no sexo masculino, o diagnóstico é mais tardio, sendo
detectado na maior parte dos casos no estadiamento IV. O diagnóstico de câncer deve ser feito
o mais precocemente possível, pois a grande maioria dos tumores apresenta alta chance de
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cura se identificados no início. Assim, a partir da busca e análise de dados constatou-se que
no sexo masculino o diagnostico ocorre mais tarde em comparação do sexo feminino.
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