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RESUMO

O câncer de pele é a neoplasia maligna mais comum em várias regiões 
do mundo e representa um problema de saúde pública. Sua incidência aumenta 
entre indivíduos de pele clara. Dessa forma, uma população agrícola, predominan-
temente de descendência italiana, apresenta maior susceptibilidade ao dano solar. 
Na região sul, esse perfil epidemiológico é encontrado. Neste estudo, objetivou-se 
avaliar a relação entre a topografia de lesões de pele e o perfil sociodemográfico de 
habitantes de uma cidade rural de Santa Catarina, no período de julho a outubro 
de 2015. A pesquisa é um estudo observacional transversal de abordagem quan-

http://dx.doi.org/10.18616/gcsaude52

mailto:kma@unesc.net


GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE

216

titativa, que foi realizada em uma cidade pertencente à microrregião do extremo 
sul catarinense. As variáveis avaliadas foram idade, gênero, profissão e o local das 
lesões. A análise estatística foi realizada com o uso do software Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS), versão 22.0, e confiança de 95%. Avaliaram-se 99 indiví-
duos adultos. No sexo feminino, houve uma maior prevalência de lesões localizadas 
em tronco (p=0,029) e pernas (p=0,028); enquanto, no sexo masculino, as lesões 
foram mais presentes na orelha (p=0,015). A idade avançada esteve relacionada às 
lesões localizadas em lábios (p=0,048) e braços (p=0,009). Lesões localizadas no na-
riz estiveram fortemente relacionadas à profissão agrícola (89,7%, n=26; p=0,005). 
Acredita-se que lesões localizadas em tronco e pernas tenham sua maior prevalência 
em mulheres devido ao vestuário utilizado e a menor quantidade de pelo corporal. 
Já a menor prevalência de lesões em orelha, no sexo feminino, pode estar relacio-
nada ao efeito protetor do cabelo comprido sobre o pavilhão auricular (CORREA 
et al., 2012). As lesões de localização em lábios e membros superiores tiveram uma 
prevalência maior em indivíduos de idade avançada, podendo isso estar relacio-
nado a um sistema imunológico menos eficiente e a uma menor capacidade de 
reparação do DNA (BARIANI et al., 2006). Lesões localizadas no nariz estiveram 
fortemente ligadas à profissão agrícola, pois tal fato pode estar diretamente ligado à 
forte exposição solar (ATTARCHI et al., 2009). A topografia de lesões de pele está 
fortemente relacionada a aspectos sociodemográficos. Dessa forma, apropriar-se 
destes conhecimentos é fundamental para o planejamento de medidas preventivas.
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