
Screening genético para câncer de mama ajuda a 
definir terapêutica e determinar risco de recidiva 
O exame analisa a expressão de um conjunto de genes relacionados à 
proliferação tumoral, à invasão e às vias de sinalização hormonal.

O Oncotype DX®, exame molecular realizado pela técnica 
de PCR em tempo real em parceria com a Genomic Health, 
consiste em um perfil de expressão gênica que analisa 
grupos de genes capazes de influenciar o modo como 
o câncer se comporta e responde ao tratamento. Para a 
neoplasia mamária, o teste está indicado em duas situações:
• Casos de tumor invasivo de mama em estágio inicial 
com receptor de estrogênio positivo e receptor do fator de 
crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER-2) negativo, 
podendo ser feito em pacientes com ou sem acometimento 
de linfonodos, com a finalidade de verificar o benefício da 
quimioterapia (QT) adjuvante; 
• Casos de carcinoma ductal in situ, com a finalidade de 
avaliar o risco de recidiva e de novo carcinoma invasivo na 
mesma mama, bem como a probabilidade de benefício da 
radioterapia após a cirurgia.

Na prática, o exame analisa a expressão de genes 
associados à proliferação tumoral, à invasão e às vias de 
sinalização hormonal. As informações quantitativas sobre 
o nível de expressão gênica são combinadas por meio de 
um algoritmo matemático, com as características clínico-           
-patológicas individuais, o que resulta em um escore que se 
relaciona diretamente com o risco de recidiva do câncer de 
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Painel de genes pesquisados pelo Oncotype DX®

Carcinoma invasivo  
(21 genes)

Carcinoma ductal in situ 
(12 genes)

Proliferação

Ki-67, STK15, 

survivina, ciclina B1, 

MYBL2

Ki-67, STK15, survivina, 

ciclina B1, MYBL2

Invasão
Estromelisina 3, 

catepsina L2
-

HER-2 GRB7, HER-2 -

Estrogênio
ER2, PR, Bcl-2, 
SCUBE2

PR

Outros GSTM1, CD68, BAG1 GSTM1

Genes de 
referência

Beta-actina, GAPDH, 
RPLPO, GUS, TFRC

Beta-actina, GAPDH, 
RPLPO, GUS, TFRC

Representação de um  
trombo na circulação.

Resultado do relatório do escore de recidiva

Para tumor invasivo de mama

Doença com pontuação 
baixa (<18)
• Indolente

• Sensível à hormonioterapia

• Pouco ou nenhum 
benefício da QT

Doença com pontuação alta (≥31)
• Agressiva

• Menos sensível à hormonioterapia

• Ampla possibilidade de benefício 
da QT

Para carcinoma ductal in situ de mama

Doença com pontuação 
baixa (<39)
• Baixo risco de recidiva

• Pouco benefício da 
radioterapia (provavelmente 
não supera riscos de efeitos 
colaterais)

Doença com pontuação alta (>54)
• Alto risco de recidiva

• Benefícios da radioterapia 
superam riscos de efeitos colaterais

mama no período de dez anos, a partir do diagnóstico, 
e com a magnitude do benefício da instituição do 
tratamento. A pontuação varia de 0 a 100 e o relatório 
é diferente para os casos de tumor invasivo ou in situ. 

Convém ponderar que um escore mais baixo não 
significa que o câncer de mama não irá recidivar, da 
mesma forma que uma pontuação mais alta não indica 
necessariamente que haverá recorrência da doença.

Célula de câncer de mama em divisão
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Os genes BRCA1 e BRCA2, localizados nos cromossomos 
17 e 13, respectivamente, respondem por uma porção 
significativa dos casos de câncer de mama e de ovário 
hereditários (HBOC). Portadoras de mutação no gene 
BRCA1 têm 57% e 40% de chance de desenvolver 
neoplasia mamária e ovariana, respectivamente, até os 
70 anos de idade, enquanto os riscos, para aquelas com 

Como funciona a avaliação do risco de câncer 
pelo sequenciamento dos genes BRCA1 e BRCA2
Teste genético serve especificamente para investigar casos 
hereditários de neoplasia de mama e de ovário.

mutação no gene BRCA2, são de 49% para a doença nas 
mamas e de 18% nos ovários, levando em conta a mesma 
faixa etária. Esses números são expressivos se comparados 
com a população geral, em que se considera um risco de 
12% para o tumor de mama e de 1,5% para o de ovário, ao 
longo da vida.

O teste genético de sequenciamento dos genes BRCA1 
e BRCA2 faz uma análise completa e detalhada que 
possibilita a detecção de mutações e a identificação de 
rearranjos, como duplicações ou deleções. Para tanto, 
analisa mutações em 22 éxons e em cerca de 750 pares de 
bases das regiões intrônicas adjacentes do gene BRCA1 e 
em 26 éxons e em cerca de 950 pares de bases das regiões 
intrônicas adjacentes do gene BRCA2, totalizando 17.600 
pares de bases estudados. 

O exame está indicado para pacientes com história 
pessoal e familiar de neoplasia de mama e de ovário que 
preencham os critérios para a síndrome de suscetibilidade 
hereditária a esses cânceres (veja ao lado). 

Só para mulheres com 
ascendência judaica asquenaze

Muito além da hereditariedade

Na população judaica asquenaze, um em cada 40 
indivíduos apresenta uma das três seguintes mutações 
– 187delAG ou 53insC, no gene BRCA1, ou 
6174delT, no gene BRCA2 –, o que configura uma 
frequência pelo menos dez vezes maior que a da 
população geral. Essas mutações são responsáveis por 
aproximadamente 96% das presentes nas pessoas de 
origem asquenaze. Diante disso, recomenda--se que 
a pesquisa de mutação nos genes BRCA1 e BRCA2, 
quando indicada para tal grupo de mulheres, comece 
por essas três alterações. 

O painel específico de BRCA para judeus asquenaze 
está disponível no Weinmann e traz a vantagem 
de apresentar um custo muito menor que o 
do sequenciamento completo dos dois genes, 
preservando-se a qualidade do teste. 

Vale lembrar, contudo, que o resultado não exclui a 
possibilidade de haver outras alterações nesses genes 
associadas ao risco de câncer, tampouco de existirem 
outras mutações, em outros genes, que podem estar 
associadas com história familiar de câncer.

Sempre convém adicionar que, além da história 
familiar e genética, há outros importantes fatores 
de risco relacionados com a probabilidade de 
desenvolvimento de câncer de mama:

» Idade acima de 50 anos

» Menarca precoce (antes dos 12 anos)

» Menopausa tardia (após os 55 anos)

» Nuliparidade

» Primiparidade tardia (após os 40 anos)

» Alcoolismo (em geral, o consumo diário de 25 
gramas por dia de bebida destilada aumenta o risco 
em 40%)

» Obesidade (índice de massa corporal >35 kg/m² 
eleva o risco em 100%, em comparação a não obesas) 

» Sedentarismo

Quanto à reposição hormonal, estudos sugerem 
risco aumentado com a administração da terapia 
combinada, se o uso for superior a cinco anos, 
desaparecendo o efeito cinco anos após a parada da 
medicação. O risco pode ser mais importante em 
mulheres com maior índice de massa corporal.

prática clínica
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Fonte: Inca, 2015.

» Familiar com mutação deletéria conhecida em BRCA1  
e BRCA2
» Presença de câncer de mama:
   • Antes dos 45 anos
   • Em qualquer idade, se houver, pelo menos, um parente 
de primeiro ou segundo graus com neoplasia de mama 
antes dos 50 anos ou de ovário em qualquer idade ou, 
ainda, dois parentes de primeiro ou segundo graus com 
câncer de mama, de pâncreas ou de próstata agressivo em 
qualquer faixa etária
   • Do subgrupo triplo negativo, antes dos 60 anos
   • Em homens
   • Em judeus asquenaze ou etnias prevalentes  
(recomenda-se testar mutações fundadoras)
   • Em duas ocasiões, a primeira antes dos 50 anos,  
na mesma mama ou na contralateral
» Presença de câncer de ovário, incluindo peritônio 
primário e tuba uterina, em qualquer idade
» Presença de neoplasia de próstata agressiva ou de 

Critérios para a realização do teste genético na HBOC

Segunda neoplasia mais comum nas mulheres 
do Brasil e do mundo, o câncer de mama só fica 
atrás do câncer de pele não melanoma. Responde 
por 25% dos casos novos de tumores malignos 
por ano e sua incidência aumenta com a faixa 
etária. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a 
estimativa de novos casos para 2015 é de 57.120. 
Já o número de mortes causado pela doença, em 
2013, foi de 14.388, grupo no qual 181 pessoas 
eram do sexo masculino. O câncer de mama é raro 
na população masculina, representando apenas 1% 
do total de casos.

No Rio Grande do Sul, o tumor afeta cerca de  
5,5 mil mulheres. A incidência, em Porto Alegre,  
é a segunda maior, de 87,72/100 mil mulheres, 
entre as capitais do Brasil, sendo ultrapassada 
apenas pelo Rio de Janeiro (96,47/100 mil 
mulheres). Ainda no grupo de maior incidência 
estão as capitais de São Paulo (73,21/100 mil 
mulheres), Distrito Federal (62,88/100 mil 
mulheres), Mato Grosso do Sul (62,65/100 mil 
mulheres), Paraná (61,74/100 mil mulheres)  
e Santa Catarina (57,43/100 mil mulheres).

Taxas brutas de incidência de câncer de mama por  
100 mil mulheres brasileiras (2014)

Epidemiologia do câncer de mama no RS

pâncreas em qualquer faixa etária, desde que haja, pelo 
menos, dois parentes de primeiro ou segundo graus 
com câncer de mama, de ovário, de pâncreas ou de 
próstata agressivo em qualquer idade

Embora não tão frequente, outra indicação é para 
indivíduos com parentes de primeiro ou segundo graus 
que preencham qualquer um dos critérios mencionados 
ou com parentes de terceiro grau com câncer de mama 
e/ou ovário se, pelo menos, estes últimos tiverem dois 
parentes de primeiro ou segundo graus com câncer 
de mama (um deles antes dos 50 anos) ou de ovário 
em qualquer faixa etária. Vale salientar que, quando o 
resultado é negativo nesses casos, apenas o paciente, 
e não a família, pode ser excluído da HBOC. Para um 
resultado conclusivo, preconiza-se iniciar a investigação 
da família em um indivíduo afetado por uma das 
neoplasias envolvidas na HBOC.
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roteiro diagnóstico

Quando indicar punção para nódulos de mama
Para não pecar nem por falta nem por excesso, a conduta precisa ser 
ajustada a cada paciente.

Os nódulos mamários, palpados no exame clínico ou encontrados durante rastreamento mamográfico, na maioria das 
vezes são alterações benignas, que não representam risco para câncer de mama. Entretanto, mesmo essas condições 
apresentam variedade heterogênea de diagnósticos, razão pela qual a investigação de um nódulo palpável na avaliação 
clínica deve seguir uma sistematização para evitar excesso de procedimentos invasivos ou falha no diagnóstico de lesão 
maligna. Diante de um achado de nódulo ou cisto no exame de imagem, o fato é que a conduta deve ser individualizada.

Nódulo sem alterações ou sugestivo de tecido 
fibroglandular  
• Com US normal, a mamografia para mulheres que se 
aproximam dos 40 anos pode ser considerada. 
• Com imagem normal e um nódulo pouco suspeito, 
convém controlar por 3-6 meses ou por 1-2 ciclos 
menstruais. Se houver melhora ou estabilidade, indica- 
-se seguir com rastreamento adequado para idade e risco 
familiar; no caso de aumento à palpação, recomenda-se 
realizar biópsia cirúrgica ou percutânea guiada. 

Nódulo sólido  
• Na presença de um nódulo sólido suspeito, a correlação histológica  
é imperativa, seja por via percutânea, seja por via cirúrgica. 

Cisto simples  
• Não é necessário ampliar a investigação, em qualquer idade.

Cisto complicado (conteúdo espesso, nível ou septos finos)  
• Uma vez que tem baixa associação com malignidade, pode ser acompanhado ou,  
conforme o caso, encaminhado para punção aspirativa por agulha fina e estudo citológico. 

Cisto complexo (paredes ou septos grosseiros, vegetações sólidas ou áreas vascularizadas)  
• Deve ser puncionado com agulha grossa ou a vácuo.
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Screening genético para câncer de mama ajuda a 
definir terapêutica e determinar risco de recidiva 
O exame analisa a expressão de um conjunto de genes relacionados à 
proliferação tumoral, à invasão e às vias de sinalização hormonal.

O Oncotype DX®, exame molecular realizado pela técnica 
de PCR em tempo real em parceria com a Genomic Health, 
consiste em um perfil de expressão gênica que analisa 
grupos de genes capazes de influenciar o modo como 
o câncer se comporta e responde ao tratamento. Para a 
neoplasia mamária, o teste está indicado em duas situações:
• Casos de tumor invasivo de mama em estágio inicial 
com receptor de estrogênio positivo e receptor do fator de 
crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER-2) negativo, 
podendo ser feito em pacientes com ou sem acometimento 
de linfonodos, com a finalidade de verificar o benefício da 
quimioterapia adjuvante; 
• Casos de carcinoma ductal in situ, com a finalidade de 
avaliar o risco de recidiva e de novo câncer invasivo na 
mesma mama, bem como a probabilidade de benefício da 
radioterapia após a cirurgia.

Na prática, o exame analisa a expressão de genes 
associados à proliferação tumoral, à invasão e às vias de 
sinalização hormonal. As informações quantitativas sobre 
o nível de expressão gênica são combinadas por meio de 
um algoritmo matemático, com as características clínico-           
-patológicas individuais, o que resulta em um escore que se 
relaciona diretamente com o risco de recidiva do câncer de 
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Painel de genes pesquisados pelo Oncotype DX®

Câncer invasivo  
(21 genes)

Carcinoma ductal in situ 
(12 genes)

Proliferação

Ki-67, STK15, 

survivina, ciclina B1, 

MYBL2

Ki-67, STK15, survivina, 

ciclina B1, MYBL2

Invasão
Estromelisina 3, 

catepsina L2
-

HER-2 GRB7, HER-2 -

Estrogênio
ER2, PR, Bcl-2, 
SCUBE2

PR

Outros GSTM1, CD68, BAG1 GSTM1

Genes de 
referência

Beta-actina, GAPDH, 
RPLPO, GUS, TFRC

Beta-actina, GAPDH, 
RPLPO, GUS, TFRC

Representação de um  
trombo na circulação.

Resultado do relatório do escore de recidiva

Para tumor invasivo de mama

Doença com pontuação 
baixa (<18)
• Indolente

• Sensível à hormonioterapia

• Pouco ou nenhum 
benefício da QT

Doença com pontuação alta (≥31)
• Agressiva

• Menos sensível à hormonioterapia

• Ampla possibilidade de benefício 
da QT

Para carcinoma ductal in situ de mama

Doença com pontuação 
baixa (<39)
• Baixo risco de recidiva

• Pouco benefício da 
radioterapia (provavelmente 
não supera riscos de efeitos 
colaterais)

Doença com pontuação alta (>54)
• Alto risco de recidiva

• Benefícios da radioterapia 
superam riscos de efeitos colaterais

mama no período de dez anos, a partir do diagnóstico, 
e com a magnitude do benefício da instituição do 
tratamento. A pontuação varia de 0 a 100 e o relatório 
é diferente para os casos de tumor invasivo ou in situ. 

Convém ponderar que um escore mais baixo não 
significa que o câncer de mama não irá recidivar, da 
mesma forma que uma pontuação mais alta não indica 
necessariamente que haverá recorrência da doença.

Células de câncer de mama em divisão.
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Investigação de lesão mamária palpável

Como proceder diante de:

30-40 anos

Ultrassonografia
Mamografia e 

ultrassonografia de 
forma combinada

>40 anos

Paciente >30 anos Paciente <30 anos

Nódulo 
clinicamente 

suspeito

Investigação
com método de 

imagem + biópsia

Avaliar concordância 
dos achados clínicos 

de imagem e 
anatomopatológico

Redução do  
nódulo ou exame 

físico normal

Nódulo 
provavelmente 
relacionado a 

alterações hormonais

Nódulo persiste à 
palpação

Repetir o exame físico 
na 2a fase do ciclo 
menstrual e/ou em 
intervalo <3 meses

Nódulo pouco 
suspeito 

clinicamente

Ultrassonografia

Retornar ao padrão 
de rastreamento 
indicado para a 

faixa etária

Fonte: Manual diagnóstico em saúde da mulher.  
Gustavo A. R. Maciel e Ismael D. C. G. Silva. 2014.
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