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NIVEL DO CONHECIMENTO DE AGRICULTORES E PECUARISTAS
SOBRE CANCER DE LÁBIO INFERIOR E MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA IMPEDIR A NEOPLASIA
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Resumo
Este estudo teve por objetivo avaliar o nível do conhecimento de um grupo de trabalhadores rurais
do município de Presidente Médici- RO a respeito do câncer de lábio inferior e saber os meios
preventivos usados por estes para impedir a neoplasia por meio de um questionário, como também
informar à população que pessoas que se expõem a luz solar durante muito tempo como os
agricultores e pecuaristas precisam de maior atenção e cuidado quando se trata de prevenção
contra o câncer de lábio inferior. Foram coletados dados de 30 trabalhadores rurais, sendo todos
com faixa etária de 40 a 80 anos de idade, moradores da 6ª e 7ª linhas que no período da coleta de
dados estiveram em atendimento na Unidade Básica de Saúde Chico Mendes do município de
Presidente Médici– RO. O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de campo, descritiva
de caráter quali-quantitativa, transversal. O método utilizado para a coleta de dados foi a aplicação
de um formulário sob a forma de entrevista com perguntas direcionadas aos trabalhadores rurais.
Dos agricultores e pecuaristas entrevistados 87% não conhecem e nunca ouviram falar a respeito
do câncer de lábio inferior, e 100% não usam proteção para os lábios a fim de prevenir o câncer
de lábio inferior, sendo que destes todos trabalham expostos a radiação solar diariamente.
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