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Resumo
Esse trabalho visa avaliar a incidência de alterações no lábio inferior de agricultores e pecuaristas
trabalhadores da zona rural que estão sob exposição solar diariamente, ou já trabalharam acima
de 15 anos expostos ao sol. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a incidência de lesões
no lábio inferior de trabalhadores rurais, e a relação dessas com o câncer de lábio inferior. Foram
coletados dados de no mínimo 30 indivíduos sendo todos com a faixa etária de 40 a 80 anos de
idade, moradores da 6ª e 7ª linhas que recebem atendimento na Unidade Básica de Saúde Chico
Mendes do município de Presidente Médici – RO. Foram excluídas as pessoas que tinham menos
de 15 anos de exposição solar e não trabalhão expostas ao sol diariamente. O estudo foi realizado
por meio de uma pesquisa de campo, descritiva de caráter quali-quantitativa, transversal, pois a
coleta de dados foi feita em um determinado momento desta pesquisa. O método utilizado para a
coleta de dados foi por meio de anamnese e exame clínico do lábio inferior, observando se há
alguma alteração de coloração, textura e de superfície. Dos trabalhadores 99% apresentam algum
tipo de alteração no lábio inferior, sendo todos com exposição diárias e acima de 15 anos. O
resultado mostra a falta de cuidado desses trabalhadores ao se exporem à radiação solar, e a falta
de informação sobre as consequências que isso pode causar em longo prazo.
Palavras-chave: Lábio. Radiação. Exposição

Bacharelanda em Odontologia pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED. Email:
alex-pedroso007@hotmail.com.
2
Doutora em Odontologia. Pesquisadora do CNPq do Grupo de Pesquisa Epidemiologia e Controle de
Processos Infecciosos e Parasitários no Brasil, da Universidade Federal do Ceará. Pesquisadora do CNPq
do Grupo de Pesquisa Doenças Psicossomáticas em Odontologia. Membro do Conselho Curador da
Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa do
Estado de Rondônia FAPERO. Email: klopes2505@gmail.com
1

65

