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Este manual que compõe o Kit Educação em Câncer,
iniciativa do Hospital do Câncer A.C. Camargo,

tem o objetivo de reforçar a campanha de conscientização,
municiando o professor com o conhecimento sobre

noções básicas que podem e devem ser
transmitidas ao aluno, visando o combate

e o controle do câncer na população.

O câncer não é uma sentença de morte.
Muito pelo contrário. Muitos tumores são curáveis.
É possível prevenir e evitar muitos tipos de câncer.

PENSE:
• Por que começar a fumar?
• O que representa o cigarro?
• Como motivar hábito saudável desde o nascer?
• O que fazer para mudar uma atitude e parar de fumar?

RESPONDA:

• O que você pode ajudar a fazer
para responder a estas questões e
servir de referência, interagir com o
outro, estimular a adoção de
práticas saudáveis, gerar
transformações, melhorar a própria
vida, a da criança e a da
comunidade?

MUITO DO QUE
CADA UM DE NÓS

É, NA VIDA,
TEVE INFLUÊNCIA

DE UM
PROFESSOR.

Esta publicação foi realizada graças ao
auxílio 98/14335-2 da FAPESP (CEPID)

Hoje conhecemos 75% das causas do câncer.
Isso significa que podemos agir para combatê-las.

Um exemplo prático:
O cigarro é responsável por 35%
das causas de câncer!
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Mais que alguém que transmite conhecimento
sobre alguma matéria específica.
É um ser capaz de promover o bem ao exercitar a
cidadania por meio do nobre compromisso de
ensinar, de preparar a criança para ser um ser
humano que possa viver, e bem, nos ambientes mais
diferentes e adversos.

O PROFESSOR É...

Por isso, INFORMAÇÕES BÁSICAS sobre SAÚDE,
dadas de maneira simples para a criança, não só afeta
a sua própria maneira de viver, como a faz também
portadora e transmissora dessas informações para
seus pais e para a comunidade onde está inserida.

 É POSSÍVEL PREVENIR
• MUITOS TIPOS DE CÂNCER QUE SÃO EVITÁVEIS,

COMBATENDO OS FATORES DE RISCO COMO O
TABAGISMO.

• O DIAGNÓSTICO TARDIO QUE PODE COMPROMETER A
VIDA: AO SUSPEITAR DA DOENÇA É PRECISO ORIENTAR
PARA A BUSCA DE AUXÍLIO MÉDICO, QUE TORNA VIÁVEL A
DETECÇÃO PRECOCE E O TRATAMENTO ADEQUADO,
PODENDO RESULTAR EM VIDA COM MAIS QUALIDADE.

Ajudar a preparar a criança para enfrentar e adotar
as medidas necessárias para proteger a sua saúde.

DESAFIO:

PAPEL DO PROFESSOR:
Com sua cultura, absorver ao máximo essas informações,
contidas nestes manuais de orientações sobre Educação em
Câncer, adaptá-las e traduzí-las para seus alunos, utilizando
não só a palavra, mas motivando a criança para que, com
sua imaginação infantil, faça desenhos, pinturas, arte, música,
interpretações.

De acordo com a criatividade do professor, do grau de
estímulo dele, a criança é provocada e estimulada: assim ela
aprende, assimila e utiliza.

Vale esclarecer: o objetivo não é que o professor substitua o
médico no diagnóstico do câncer, mas que ele ajude, a partir
de noções básicas, a despertar o assunto, a levantar o
problema, a ajudar a desmistificar o medo do câncer para
que todos aprendamos a lidar com o câncer, com mais natu-
ralidade, como no caso de pressão alta ou do diabetes.

Atenção:

 É IMPORTANTE NÃO APENAS DAR O CONTEÚDO.
É COMO PASSAR ESSE CONTEÚDO À CRIANÇA.

É ESTIMULÁ-LA NESSE APRENDIZADO.
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O que é câncer?

O câncer não é uma doença única.
É um conjunto de mais de 200 doenças diferentes.É um grupo de

 doenças caracterizado por crescimento descontrolado e
disseminação de células anormais (maligno), que invadem tecidos

e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões
 do corpo, como veremos em detalhes daqui para a frente.

Como surge o câncer?

Quem somos nós?
Todo ser humano é feito por unidades muito pequenas
chamadas células. É como um gigantesco edifício de
apartamentos, em que todos os sistemas precisam funcionar
em perfeita harmonia.

No nosso corpo, as células nascem, vivem e morrem para
que o conjunto possa permanecer.

A célula tem uma membrana, o
citoplasma e o núcleo. No
núcleo tem o DNA sob forma
de cromossomas, que são
compostos por genes, onde é
guardada toda a informação
genética necessária para o
desenvolvimento e funciona-
mento do novo ser.

membrana citoplasmática

núcleo

Citoplasma
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Nem todas as causas, como veremos daqui a pouco, são
facilmente evitáveis. Porém, grande parte - especialmente as
que correspodem ao estilo de vida -, sim.
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Quando essa divisão se
acelera, o que acontece?

Esse processo pode se espalhar (metástases),
então, as células cancerosas que resultam disso
vão andar pelas escadas do prédio, pelos
elevadores e poderão se localizar à distância, e
vão continuar esse processo desorganizado e, no
fim, o edifício inteiro pode se acabar.

O condomínio vai sofrer
porque está faltando
alguma coisa.

No decorrer da vida, o DNA sofre alterações denominadas mutações
(ou defeitos), causadas por erros que ocorrem durante a duplicação
do DNA, necessária para a divisão celular.

O nosso organismo tem uma série de mecanismos que corrigem boa
parte desses defeitos. Porém, alguns escapam e vão se acumulando
e é dessa combinação de defeitos que pode surgir o câncer.

Com o passar das divisões, então,
uma célula poderá acumular
mutações que, se em número
elevado, poderá determinar a per-
da do controle de sua divisão,
determinando assim o apareci-
mento do câncer ou tumor.
(uma célula cancerosa, inclusive,
se reproduz numa velocidade
mais intensa que a célula normal,
sadia.)

O que pode levar a essa
reprodução desordenada
das células?

Dentre as causas que
podem desencadear um

câncer, temos:

Fatores externos: químicos
(fumaça do cigarro), físicos

(luz do sol) e biológicos (vírus)
Fatores internos: hormonais,

imunológicos e
mutações herdadas

IMPORTANTE:

SE NÓS CONHECERMOS A CAUSA
PODEMOS TENTAR EVITÁ-LA.

Vale lembrar que elas nascem
da divisão de uma célula
anterior. De cada uma,
nascem duas.

Primeiro, estaremos produzindo células demais em
algum lugar daquele edifício.
Segundo, como essas células estarão se dividindo
depressa demais, elas não terão tempo de fazer o
que as células normais faziam. Então, vamos ter falta
de alguma função.

Célula normal

Célula normal
com mutação

Célula cancerosa



O QUE É?
CANCÊR

O QUE É?
CANCÊR

11 12

É assim com o cigarro que pode provocar câncer de pulmão, entre
outros. E também com o sol, em horários inadequados, que pode
causar câncer de pele.

Para entendermos melhor, vale
relembrarmos a influência do
fator genético.
É quando uma pessoa já nasce
com alguma alteração ou
defeito em alguma parte do
DNA que codifica a proteína
responsável pela correção.

Todos nós temos duas cópias de todo material genético – uma que
veio da mãe e outra que veio do pai. Se alguém herda uma cópia
defeituosa da mãe, por exemplo, só sobra uma cópia funcional do pai.
Ao longo da vida, se  essa cópia funcional do pai também sofrer um defeito,
aquela função de corrigir os erros será perdida.

Então, essa pessoa poderia desenvolver um câncer em conseqüência de
um defeito genético, e até desenvolvê-lo  mais cedo do que a população
de um modo geral.

Cientistas pesquisam incansavelmente as razões que levam à ocorrên-
cia e à falta de controle dessas alterações dos genes.

Transmitir noções básicas ao aluno é de
vital importância. Pode mudar o futuro.

Não raras vezes, é o professor quem:

• desperta a atenção da criança
• ajuda na formação dos costumes
• explica porque ela não deve

começar a fumar e a beber
• orienta sobre sexo seguro e uso

de preservativo

E, agora, poderá auxiliar na
multiplicação de informações e
orientações sobre como prevenir,
controlar e combater os vários
tipos de câncer.

O câncer é a terceira
causa de morte no Brasil.

Está atrás apenas das
doenças

cardiovasculares
(como infarto

e acidente vascular
cerebral), e das causas

externas (morte por
violência, acidentes de
trânsito, suicídios etc).

Quem pode
desenvolver
um câncer?

Qualquer um de nós pode vir a desenvolver um
câncer em algum momento da vida.

• Porém, há algumas pessoas com maior
predisposição ao câncer.

• E a incidência de câncer aumenta à medida que
a pessoa envelhece. Tem, portanto, uma íntima
relação com a idade.

Causas por Mortalidade
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Meio Ambiente
compreendido como:
• Geral – terra, água e ar
• Ocupacional  - indústrias

químicas
• Consumo – alimentos,

medicamentos
• Social e Cultural – estilo e

hábitos de vida

EM GERAL, DEZ OU MAIS
ANOS SE PASSAM ENTRE
EXPOSIÇÕES OU MUTAÇÕES
E A DETECÇÃO DO CÂNCER.

UM MESMO FATOR PODE
ser de risco para várias doenças,

 bem como pode ser causa de
mais de um tipo de tumor.

• Exemplo clássico é o tabagismo que
 pode causar câncer de pulmão,
 bexiga ou de esôfago, além de

provocar um problema no coração.
E VÁRIOS FATORES podem estar
envolvidos numa única doença.

• Exemplo é o câncer de
esôfago que pode ter influência

de tabaco e álcool.

Ainda que o câncer não seja hereditário, existem alguns casos em que ele é
herdado. Um exemplo é o RETINOBLASTOMA, um tipo de câncer de olho que
ocorre em crianças.

Porém, como vimos, alguns fatores genéticos podem predispor uma pessoa –
mais que outra – a desenvolver um câncer. Por exemplo, quando comparamos
uma pessoa que fumou a vida inteira e não teve câncer, com outra que fumou por
poucos anos e desenvolveu um tumor de pulmão que a matou.

Mesmo expostos a um mesmo carcinógeno, as duas pessoas se comportaram
de maneiras diferentes.
Isso, muitas vezes, gera tremendo equívoco e faz muitos acreditarem que podem,
portanto, continuar a fumar.
O problema é que não sabemos, nem podemos identificar quem tem ou não maior
predisposição. Ou seja, quem vai ou não ter câncer e morrer da doença.

Fatores de risco

Causas Externas
• são aquelas que se

relacionam ao meio ambiente,
aos hábitos ou costumes

• são responsáveis pela
maioria dos casos, cerca de
80% dos tipos de câncer

São vários os fatores de risco que podem
aumentar a chance do desenvolvimento
de um câncer.

Leva-se em conta a associação entre
fatores de risco e um tipo específico de
câncer.

É importante compreender um pouco
mais sobre algumas das principais
causas.

O câncer no Brasil

Felizmente, em função dos avan-
ços do diagnóstico e do tratamento,
é cada dia mais possível detectar
precocemente um câncer e, alguns
deles, se tratados corretamente,
podem ter cura.

Porém, esse ainda se constitui num
dos maiores desafios. A falta de
conhecimento, além de gerar
equívocos, responde por altos
índices de diagnósticos tardios e
pela conseqüente alta taxa de
mortalidade.

Mortalidade por Região
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MAMA
Segundo dados do Sistema de
Informação sobre Mortalidade

(SIM), do Ministério da Saúde, o
câncer de mama é a neoplasia
maligna que mais mata a mulher

brasileira.

E com aumento considerável nos
últimos anos, em função de diversos
fatores: urbanização, idade mais tardia
para a pr imeira gravidez e uso de
estrogênio como terapia de reposição
pós-menopausa.

PULMÃO
É o câncer que mais mata
o homem; e o segundo que
mais causa mortalidade
feminina, ainda que possa
ser evitado com a simples
medida de parar de fumar.

ESTÔMAGO
Ainda que seja a segunda causa de morte
mais observada no mundo, esse tumor
está entre as cinco localizações primárias
mais comuns de morte por câncer e de

casos incidentes da doen-
ça tanto no homem quanto
na mulher. Porém, vem
registrando decréscimo no
número de casos.

COLO DO ÚTERO
Temos taxas muito eleva-
das de morte por câncer do
colo do útero no país,
apesar de ser um câncer
totalmente passível de pre-

venção.  A principal causa hoje destacada
é o HPV (Vírus do Papiloma Humano),
transmitido por relação sexual.

PRÓSTATA
No mundo, o câncer de próstata ocupa o
quinto lugar de mortalidade entre as
neoplasias. No Brasil, está em 2o lugar
tanto em óbito, quanto em
incidência.  Esses núme-
ros se justificam pelo
aumento da longevidade
na população brasileira.

COLO-RETAL
É um câncer que vem aumen-
tando sua incidência e figura
entre as cinco principais
causas de morte por câncer.

PELE
Baixa letalidade, porém, considerado um
problema de saúde pública porque pode
levar a deformidades e ulcerações e
onerar os serviços de saúde. Este tipo de
câncer é totalmente passível de
prevenção primária por meio de proteção
contra luz solar.

A importância da prevenção
O controle do câncer no Brasil passa, necessariamente, por mudança e adoção de
hábitos saudáveis desde a infância.
Requer que conheçamos mais medidas que, se adotadas adequadamente, podem
ser instrumentos de grande auxílio na prevenção do câncer.
Exige de cada um de nós que reconheçamos alguns dos principais fatores de riscos
(externos) para um combate eficaz.

É sabido que mudar hábitos é uma tarefa super difícil.
Daí a importância de estimular a criança – desde que ela nasce – a já adotar
caminhos mais saudáveis. Assim, ela não precisará, mais tarde, ‘desaprender’ para
aprender de novo, de maneira correta.

• hoje já conhecemos 75% das causas
dos tumores humanos, sendo:

• cigarro – 35%
• álcool – 15%
• hereditariedade – 15%
• vírus – 10%

Veja só:

Não podemos falar sobre a importância de não fumar
se, na hora do recreio, acendemos um cigarro.

Portanto, evite contradições

É fundamental na questão da
educação não restringirmos a
informação sobre câncer.
É preciso, inclusive, não apenas
informar.
Para formar o cidadão – e o hábito
saudável na criança – é preciso
servir de referência.

Outra coisa:
De nada adianta falarmos sobre como a criança
precisa ingerir adequadamente frutas, legumes, etc
para evitar um câncer no aparelho digestivo, se na

cantina da escola não ofertarmos esses alimentos
recomendados aos alunos.

O câncer é a segunda causa de
morte por doença no Brasil.
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Dúvidas freqüentes

Lembrete: o ambiente escolar, vivenciado pela criança, deve ser
coerente com os valores e informações transmitidas em sala de aula.

Além de evitar fatores de risco, é fundamental que tenhamos clareza sobre a
importância da identificação precoce do câncer.
Quanto antes detectada a doença e instalado um tratamento adequado, melhor a
possibilidade do paciente se curar ou manter a doença sob controle, podendo levar
uma vida digna e feliz.

Alguns sinais podem ser observados, como veremos em outro manual (prevenção), e
que servem de alerta para sabermos identificar o momento de nos preocuparmos e
buscarmos um médico.

Algumas medidas, como auto-exame nas mamas e na boca, são recomendáveis
para também observar sinais que indiquem a necessidade de passar por um
oncologista.

Detecção precoce

Lembrete:
Ao professor cabe a observação.
Se identificada uma suspeita, encará-la de frente.
E, sem receios, abordar a família.

O professor, nesses casos, é um instrumento de alerta para os
pais de que algo errado e possivelmente importante possa estar
ocorrendo com a criança.
O professor e/ou a escola podem ainda ajudar a encaminhar os pais a uma
instituição especializada no atendimento ao câncer.

E mais:
Hoje em dia, os médicos recomendam e praticam a honestidade na relação com
o paciente e com a família.

Em geral, eles são avisados sobre o diagnóstico e sobre o detalhamento do
tratamento (variadas abordagens como cirurgia, radioterapia, quimioterapia e
reabilitação podem ser conhecidas no manual sobre o tratamento).

No ambiente da escola:

• é importante que, além dos professores, também os colegas da criança sejam
informados sobre um amigo acometido pela doença

• assim os colegas de turma podem acolher o paciente de maneira adequada
(com carinho e compreensão na medida certa)

• e podem até fazer visita, em grupo, ao colega no hospital, em caso de internação,
o que humaniza e motiva a criança em sua recuperação

Câncer é uma sentença de morte?
• Não. Há muitos avanços significativos na Medicina que têm determinado, cada dia,
melhores possibilidades de cura e controle do câncer.

• Segundo dados do Hospital do Câncer A. C. Camargo - considerando  ‘cura’ como
mais de cinco anos sem evidência da doença - os índices chegam a 67% das pessoas
atendidas no hospital. Esse é um resultado que não existia 20 anos atrás.

• Não. O câncer como, em geral, não é uma doença fulminante, há muito espaço para
charlatães agirem e enganarem o paciente com promessas milagrosas de cura do câncer.

• Uma vez mordida por um cão com raiva, a pessoa fica doente e morre. Por isso,
inventou-se a vacina antirrábica, única maneira de prevenção contra raiva.

• Alguém inventou uma maneira maluca de curar hepatite? Não.

• Para o câncer nem a babosa ou a dieta da berinjela, por si só, também não vão curar
um tumor.

• A cura, quando possível, se dá por meio da ciência pelas mãos dos médicos
competentes, em centros especializados de tratamento.

Há cura milagrosa?
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Tumor benigno e maligno são a mesma coisa?
• O câncer ou tumor é uma doença de divisão celular anormal. E, como já vimos,
a célula cancerosa quando perde o controle, começa a se proliferar mais
depressa.

•  Quando a lesão adquire outras alterações que podem sair do local onde se
originou, invadir um tecido, cair na corrente sanguínea, infectar um órgão à
distância, aí temos uma lesão maligna.

•  Fundamentalmente, todas as lesões são proliferativas. Portanto, existem casos
em que uma lesão benigna pode vir a se transformar em maligna. Por isso, em
determinadas situações há indicações para tratamento da lesão benigna para
não deixar que ela progrida.

•  Não. São várias as possibilidades de abordagem de tratamento do tumor. A
cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia  estão entre as principais. É importante,
contudo, sempre que necessário, adotar programas de reabilitação, reintegração,
combate à dor e às metástases, bem como oferecer o devido apoio psicológico e
emocional sempre que necessário. Tanto ao paciente, quanto à família.

Há uma única forma de tratar o câncer?

Todo câncer evolui da mesma maneira?
• Não. É importante sabermos que o comportamento de um tumor que o vizinho
teve não é necessariamente igual ao comportamento do tumor que uma segunda
pessoa vai ter porque são pessoas diferentes, com DNA diferentes. E o acúmulo
de defeitos nos cromossomas pode estar processado de forma diferente, por
razões distintas.

• Isso também vale para o tratamento. A resposta pode ser diferente de uma
pessoa para outra.

O câncer é contagioso?
•  Não. Isso significa que não se pega câncer no ar, em banheiros, copos mal
lavados ou pelo contato físico, como dar as mãos, entre as pessoas.

• Vale ressaltar que alguns tipos de câncer provocados por vírus, como o HPV no
caso de câncer de colo do útero, podem ser transmitidos por relação sexual.

GLOSSÁRIO
Carcinógeno - Qualquer substância que
produza o câncer.

Cromossoma - Estrutura localizada no
núcleo das células, composta de uma fita de
DNA muito longa, associado à proteína, e que
carrega toda a informação genética das
características hereditárias de um organismo.

DNA - Ácido desoxirribonucléico, do inglês
DesoxiriboNucleicAcid, um dos ácidos
nucléicos das células que entram na
constituição do material genético da grande
maioria dos organismos vivos.

DNA genômico - Molécula de ácido nucléico
de fita dupla, composto de quatro bases
nitrogenadas. O DNA genômico é encontrado
no núcleo das células sob forma de
cromossomas. Todas as nossas caracte-
rísticas físicas também são guardadas no
DNA genômico.

Genes - Seqüência funcional do DNA
genômico que, de maneira contínua ou
interrompida, carrega as informações
necessárias para determinar a estrutura
primária das proteínas.

Metástase - A presença do câncer em outros
tecidos ou órgãos à distância do tumor

primário. A metástase é uma característica de
todos os tipos de câncer. Se dá através do
sistema circulatório (sanguíneo e linfático). Na
cavidade do abdômen e tórax acontece
através da implantação das células tumorais.

Mutações - Alterações que podem ocorrer nas
moléculas de DNA que determinam a
mudança de uma determinada base
nitrogenada. Caso esta alteração de base
ocorra dentro da seqüência que carrega a
informação genética (gene), esta mutação
poderá determinar uma mudança de
aminoácido na proteína codificada. Essa
mudança de aminoácido na proteína poderá
determinar alterações funcionais na proteína
(maior ou menor atividade metabólica ou
mesmo a perda da função).

Neoplasia - Qualquer crescimento anormal
no corpo humano. Conforme suas carac-
terísticas clínicas e microscópicas, as
neoplasias são divididas em dois grupos:
neoplasias (tumores) malignas e neoplasias
benignas. Somente o tumor maligno é
chamado de câncer.

Proliferação - Multiplicação de células para
produzir formas similares.

Tumor - Neoplasia
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