


• Pode ser considerada o inverso da interação gênica.
• Na pleiotropia, um único par de genes atua na manifestação de

vários caracteres.
• Exemplo: Fenilfetonúria na espécie humana
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• A fenilcetónuria é caracterizada por um defeito na enzima que converte a
fenilalanina em tirosina.

• O acúmulo de fenilalanina no sangue promove lesões no sistema nervoso
central.

• A tirosina também é um metabólito necessário à síntese de melanina.
• Portanto, fenilcetonúricos apresentam pele mais clara do que deveriam ter.
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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



Órgão

Tecido

Tecido
infiltrado

Célula

Célula
cancerosa

Agente
cancerígeno
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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
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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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