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ACOLHIDA: Apresentação à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:
- Conteúdo: CÂNCER METABOLISMO.
- Recursos: Slides e vídeos.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação
- Atividades para casa: Pesquisa sobre os tipos mais
comuns de câncer no Brasil.

-ENCERRAMENTO DA AULA
- Conteúdo da Próxima Aula: Câncer.
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Estudo da Biologia
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Como surge o 
câncer?

Célula normal

Membrana celular

Célula cancerosa

Núcleo
Citoplasma

Agente 

cancerígeno

Agente 

cancerígenoAgente 

cancerígeno

Carcinogênese
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Tecido alterado

Tumor

ESTÁGIOS de evolução da célula até chegar ao tumor

1 2 3

Multiplicação acelerada

Célula cancerosa

Invadem tecido vizinho

Desprendem-se

Metástase
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1 2

Agentes iniciadores

Iniciação
A célula sofre ação dos agentes 
cancerígenos iniciadores, que alteram a 
estrutura do DNA

Promoção
A célula alterada continua a sofrer ação de 
agentes que estimulam  a sua multiplicação 
(agentes promotores) e transforma-se em 
células malignas ou cancerosas

Agentes
promotores
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3 Progressão

Estágio de progressão

Multiplicação 
descontrolada 

das células 
alteradas

Acúmulo de 
células 

cancerosas

Tumor
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• Capacidade de reparar o DNA danificado

• Ação de enzimas na transformação e

eliminação de substâncias cancerígenas

• Integridade do sistema imunológico

Mecanismos de defesa
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O câncer é

O câncer é 

O câncer é

Todo tumor é

hereditário ?

contagioso ?

incurável 

câncer ?
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Fatores 
externos

Fatores 

internos

Predisposição 

genética

Meio ambiente
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Alimentação

35%

Comportamento sexual e 

reprodutivo

7%

Infecção

10%

Exposições 

ocupacionais

4%Exposição 

excessiva ao sol

3%

Álcool

3%

Radiações

1%

Outras causas

7%

Tabaco

30%
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• 30% das mortes por câncer

• 90% das mortes por câncer de pulmão

• 25% das mortes por doença coronariana

• 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva 
crônica

• 25% das mortes por doença cerebrovascular

F
u

m
o
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Nicotina (dependência)

Monóxido de carbono

(o mesmo dos escapamentos dos 
automóveis)

Alcatrão

 Benzopireno

 Arsênico 

 Cádmio

 Níquel

Resíduos de agrotóxicos
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Nº de fumantes

30,6 milhões

sendo

32,6% dos fumantes com mais 
de 15 anos fumando
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 Esôfago

 Estômago 

 Cólon e reto

 Mama

 Próstata
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O que Evitar!

• Alimentos preservados em nitritos

(salsichas, presunto, mortadela, embutidos em geral
etc.)

• Defumados e churrascos (alcatrão)

• Alimentos preservados em sal

• Alimentos ricos em gordura animal

• Alimentos mofados (aflatoxina)
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Verduras Frutas

LegumesCereais
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• Consumo insuficiente de 
verduras, frutas e cereais

• Consumo excessivo de 
gorduras

• Consumo variável de vitaminas 
por região
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Alcoolismo

• Efeito prazeroso

• Repetição

• Dependência

• Problemas sociais
• Acidentes de trânsito e de 

trabalho
• Homicídios
• Abandono de família
• Suicídios
• Violência
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