
 

  

Mutações genéticas e o câncer 
 

Uma mutação genética: “Uma alteração permanente na sequência do DNA 
que compõe um gene, de modo que a sequência difere daquela encontrada 
na maioria das pessoas”1

 

A maioria dos 
cânceres é adquirida 
– ocorre a partir de 
um dano no gene 
durante a vida da 

pessoa2 

Mutações  
adquiridas são causadas 

por exposição às 
substâncias causadores de 

câncer que danificam o 
DNA (ou seja, fumar tabaco 

ou raios ultravioleta do 
sol), ou um erro durante a 

divisão celular3 Mutações adquiridas 
estão presentes em 

células específicas do 
corpo2 

Mutações 
adquiridas não 
são passadas 
dos pais para 

os filhos2 

5-10% 
dos cânceres são 

hereditários – herdadas 
a partir do 

espermatozoide ou ovo 
fertilizado dos pais4 

Mutações herdadas 
estão presentes em 
todas as células ao 
longo de toda vida2 

Homens e 
mulheres podem 
passar mutações 

genéticas 
hereditárias para 

seus filhos5 

Herdar uma mutação 
genética não significa 
que uma pessoa tem 

câncer, mas isso 
aumenta o risco de 

desenvolver cânceres6 

Ou, as mutações 
genéticas podem ser 

Hereditárias 
também conhecidas 
como ‘germinativas’ 

Mutações genéticas 
podem ser 

Adquiridas 
também conhecidas 

como ‘somáticas’ 

Genes Proteínas 
Mutações 
genéticas 

Mutações Genéticas 
causando o Câncer 

Contém 
informação para 

produzir 

proteínas2 

Responsável 
pelas funções 

dentro das 
células, como o 

crescimento 
celular2 

Muda como as proteínas 
funcionam, por exemplo, 
ao fazer com que células 

saudáveis tornem-se 

cancerígenas2 

Mutações em vários tipos 
distintos de genes, incluindo 

BRCA1 e BRCA2, foram 
ligadas ao aumento no risco 

de câncer2 
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  Mutação no BRCA: qual é o risco? 
 

 
As mutações genéticas nos genes BRCA1 e BRCA2 estão ligadas ao um risco 

elevado de desenvolvimento de vários tipos de câncer, que podem afetar homens e 
mulheres. 

dos diagnósticos têm 
mutações no BRCA1 ou 
BRCA21 

de risco ao 
longo da vida 
(BRCA1)2 

de risco ao 
longo da vida 
(BRCA2)2 

de risco ao longo 
da vida para 
câncer de mama 
em homens 
(BRCA)3 

dos diagnósticos têm 
mutações no BRCA1 ou 
BRCA24 

de risco ao 
longo da vida 
(BRCA1)5 

de risco ao 
longo da vida 
(BRCA2)5 

dos pacientes 
metastáticos têm 
mutações no 
BRCA26 

dos pacientes 
metastáticos 
têm mutações 
no BRCA16 

de risco ao 
longo da vida 
(BRCA2)7 

Aumento leve 
no risco 
(BRCA1)7 

dos diagnósticos 
e aqueles com 
história clínica 
familiar têm 
mutações no 
BRCA28 

risco ao longo da 
vida (maior para 
BRCA2 do que 
para BRCA1)9 

Até 

Câncer de 
mama 

Câncer 
ovariano 

Câncer 
pancreático 

Câncer de 
próstata 
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O câncer vem de família? 

Muitas famílias são afetadas pelo câncer. Nem todos os cânceres são 
herdados, mas, por vezes, o câncer ‘vem de família’ – quando uma mutação 
genética, como no BRCA, é passada através de gerações10. 
 
Consulte um conselheiro genético caso um ou mais casos de câncer de 
mama, ovariano, de próstata ou pancreático tenham ocorrido em membros de 
sua família do mesmo lado, ou caso você ou um parente tenha tido10: 

• Câncer de mama com 50 anos ou menos, ou câncer de próstata com 55 anos 

ou menos 

• Câncer de próstata metastático 

• Duas ocorrências separadas de câncer de mama 

• Câncer de mama triplo-negativo 

• Câncer de mama masculino 

• Quaisquer dos cânceres acima e caso tenha ancestralidade judaica do leste 

europeu 
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Teste genético 101 
 

O teste genético é conduzido para ajudar as pessoas a tomarem decisões 
informadas sobre o tratamento contra o câncer e potenciais implicações para suas 

famílias. 
 

Diferentes testes podem ser recomendados dependendo de quem está sendo 
testado e em que estágio o câncer está. 

Pessoas que foram 
diagnosticadas com 
câncer 
Teste tumoral1, 2 

 

Identificar alterações genéticas 

únicas em um tumor, tanto 

adquirido quanto herdado. 

Exame de sangue3
 

Identificar mutações genéticas 

herdadas específicas, tais como no 

BRCA1 e BRCA2, que foram ligadas a 

um aumento no risco para certos tipos 

de câncer. 

 

Os resultados do exame sanguíneo 

genético têm implicações no tratamento 

e para membros da família que podem 

ter herdado a mesma mutação. 

Um exame de sangue 
genético 

Deve ser conduzido se uma mutação 
genética específica, tal como no BRCA1 
ou BRCA2, já tiver sido identificada em 
um parente próximo ou se houver uma 
história clínica forte de câncer na família3. 

 
Homens e mulheres da família podem 
herdar mutações genéticas, portanto, é 
importante que todos os membros da 
família tenham acesso ao 
aconselhamento e aos testes genéticos. 

Membros da 
família que 
testaram positivo 
para uma mutação 
genética herdada 

Não existe decisões certas ou erradas no tratamento do risco de câncer caso você tenha testado positivo para uma mutação 
genética herdada.  

Pessoas com uma ou mais dessas mutações têm o direito de buscar 

aconselhamento com um conselheiro genético para ajudá-las a 

compreenderem todas as opções disponíveis e as implicações para elas e 

seus familiares. 

Dependendo do indivíduo, estas opções podem incluir: 
• Triagem regular para detectar câncer o quanto antes possível4 

• Medicações preventivas5 

• Cirurgia de redução de risco6 
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