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Introdução: Câncer refere-se a um conjunto de mais de cem doenças cujas 
células apresentam em comum um crescimento desordenado que tendem a 
desenvolver metástase, sendo o câncer de pele o tipo mais comum no Brasil, 
equivalente a 25% dos tumores malignos. A exposição solar associada a 
ambientes de trabalho, como em trabalhadores rurais, é considerada um dos 
fatores de risco para o desenvolvimento desta neoplasia. Com isso, foi 
elaborado um material didático a fim de informar a esta população sobre os 
efeitos nocivos que uma exposição prolongada e sem proteção à radiação 
ultravioleta pode provocar. Este material tem por objetivo proporcionar o 
conhecimento de práticas que evite ou diminua de maneira efetiva a 
ocorrência deste tipo de câncer, por meio de uma metodologia ativa que 
instiga a comunidade participante a construir o conhecimento. Metodologia: 

Elaboração de uma situação-problema relacionando exposição solar 
excessiva sem proteção, câncer de pele e trabalhadores rurais; 
desenvolvimento de objetivos específicos que conduzam o conhecimento a 
respeito de intervenções passíveis a situação criada, e; elaboração do 
material didático que pode ser pesquisado e obtido a partir dos objetivos 
anteriormente estabelecidos. Posteriormente, este material será trabalhado 
com os participantes da comunidade que orientará ações de prevenção ao 
câncer de pele por meio de reuniões na comunidade. Resultados: A 

elaboração do material didático por discentes da área da saúde permitiu a 
inclusão destes como atores reflexivos e conhecedores dos fatos passíveis 
de modificação que poderão auxiliar a prevenção do câncer de pele, 
sobretudo em trabalhadores rurais expostos ao sol. Ainda, contribuiu para a 
ampliação do conhecimento das formas de prevenção do câncer de pele, 
fornecendo estes conhecimentos à população de trabalhadores rurais da 
região sul da cidade de Lagarto-SE. Considerações finais: Considerando o 
número expressivo de trabalhadores rurais existentes no município de 
Lagarto-SE, a elaboração do material didático mostra-se promissor porque 
estimula a busca por informações envolvendo os riscos à exposição 
excessiva ao sol, em especialmente o câncer de pele, além da sua 
prevenção proporcionando, assim, educação em saúde da população 
referida. 
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