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RESUMO 

No Brasil, no ano de 2020 foram estimados cerca de 66,280 novos casos de câncer de 

mama feminino, o que coloca essa neoplasia no topo da lista de incidência de cânceres do 

país. O câncer de ovário é o segundo colocado na lista de câncer ginecológico no Brasil em 

2020. O principal fator epidemiológico de risco para o desenvolvimento do câncer de mama e 

câncer de ovário relacionado a fatores genéticos é a história familiar da doença. O componente 

genético associado à predisposição está relacionado aos genes supressores de tumor BRCA1 

e BRCA2, que contribuem para um elevado risco de desenvolver não só câncer de mama, mas 

também câncer de ovário. Neste trabalho de conclusão de curso foi realizada uma revisão de 

literatura sobre como os genes BRCA estão associados ao câncer de mama e ovário familiar, e 

como a história familiar dos pacientes é crucial para o entendimento da sua hereditariedade, 

além de discorrer sobre a importância do rastreamento precoce do gene BRCA em paciente 

com câncer de mama ou ovário diagnosticado. 

Palavras chave: epidemiologia do câncer de mama e ovário; câncer de mama; câncer de 

ovário; BRCA. 

 

INTRODUÇÃO 

O câncer de mama e o câncer de ovário são doenças 

degenerativas crônicas com uma importância global significativa na 

saúde pública das mulheres. Com o desenvolvimento de melhores 

métodos e técnicas diagnósticas, a detecção precoce está cada vez 

mais avançada, o que leva a uma melhor sobrevida de pacientes com 

ambos os cânceres (ESPÍNDULA et al., 2017, p. 1006). 

Mulheres com histórico de câncer de mama na família têm um 

risco de 45% a 75% de desenvolverem câncer de mama (BARRETA et 

al., 2016). Devido ao risco ser extremamente alto para pacientes com 

histórico familiar de câncer de mama que possuem alterações nos 
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genes de predisposição para a doença, estes devem iniciar o quanto 

antes exames de prevenção e detecção para juntamente com seus 

médicos traçarem as melhores alternativas possíveis (VAROL et al., 

2018, p. 865).  

 

Aproximadamente de 5% a 10% dos casos de câncer de mama 

são hereditários, e cerca de 25% desses cânceres hereditários estão 

associados com uma mutação em genes específicos da linhagem 

germinativa. Inúmeros estudos comprovam que mutações deletérias nos 

genes BRCA1 e 2 estão relacionados a fatores de risco associados a 

câncer de mama e ovário.  

Por que pacientes com mutações em BRCA devem fazer 

acompanhamento tanto para câncer de mama quanto para câncer de 

ovário? O principal fator epidemiológico de risco para o desenvolvimento 

do câncer de mama e câncer de ovário relacionado a fatores genéticos é 

a história familiar da doença (COELHO et al., 2018, p. 18). 

Esta revisão narrativa de literatura pretende analisar por que pacientes 

com câncer de mama com alterações nos genes BRCA também 

desenvolvem câncer de ovário. 

 Demonstrar o quadro epidemiológico do câncer de mama e câncer de 

ovário no Brasil; 

 Apresentar dados do câncer de mama e câncer de ovário 

correlacionando-os com a hereditariedade; 

 Descrever a estrutura molecular e funcional dos genes BRCA; 

 

O artigo se tratou de uma revisão narrativa de literatura e, para seu 

desenvolvimento foram realizadas pesquisas com base em dados científicos já 

publicados como objetos de estudo. Os dados coletados foram analisados 

seguindo critérios de relevância para este estudo. Foram utilizadas plataformas 

digitais científicas para a coleta dos dados, tais como PubMed, Google 
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Acadêmico e sites governamentais. Para direcionar a pesquisa, foram 

utilizadas palavras chave específicas para a coleta de dados, e são elas, 

“câncer de ovário”, “câncer de mama”, “BRCA1”, “BRCA2” e “epidemiologia do 

câncer de mama e do câncer de ovário”. O trabalho teve sua conclusão em 

dezembro do ano de 2021. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Epidemiologia do Câncer de Mama e Câncer de Ovário 

O câncer é uma doença de caráter genético que se desenvolve a partir de 

um acúmulo de mutações em um ou mais genes que em condições normais 

regulam o crescimento, sobrevivência e manutenção celular. (RICH et al., 

2015, p. 66). A neoplasia de mama caracteriza-se pela multiplicação 

desenfreada das células mamárias, que sofrem diversas mutações e divisões 

até que se forme um tumor com características específicas (INCA, 2021). 

 O câncer de mama está no topo da lista de incidência de cânceres entre 

as mulheres no Brasil, somente no ano de 2020 foram estimados cerca de 

66.280 novos casos dentre todas as neoplasias femininas. (INCA, 2021). 

Gráfico 1 – Incidência de Câncer de Mama no Brasil em 2020. 

 

Fonte: dados retirados do INCA no dia 26 de outubro às 21h00min do ano de 2021. 
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Com um total de 18.295 mortes, sendo estas 18.068 mulheres acometidas 

e 227 homens (INCA, 2021). 

Gráfico 2 – Taxa de mortalidade de Câncer de Mama no Brasil em 2020. 

 

Fonte: dados retirados do INCA no dia 26 de outubro às 21h00min do ano de 2021. 

Segundo dados do INCA, as neoplasias mais incidentes no ano de 2020 

são câncer de próstata, câncer de mama feminina e câncer de cólon e reto 

feminino e masculino.  

Gráfico 3 – Tumores com maior prevalência no Brasil no ano de 2020. 

 

Fonte: dados retirados do INCA no dia 26 de outubro às 21h00min do ano de 2021. 
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A taxa de mortalidade do câncer de mama é consideravelmente alta em 

mulheres entre 40 e 70 anos de idade, como ilustrado no gráfico abaixo.  

Gráfico 4 – Taxa de mortalidade por idade de Câncer de Mama em 2011 – 2019. 

 

Fonte: dados retirados do INCA no dia 26 de outubro às 21h00min do ano de 2021. 

Já o câncer de ovário, é o segundo mais comum tipo de câncer 

ginecológico no Brasil. No ano de 2020 surgiram cerca de 6.650 novos casos, 

dos quais 4.123 vieram a óbito (INCA, 2021). 

Gráfico 5 – Taxa de mortalidade de Câncer de Ovário no Brasil em 2020 

 

Fonte: dados retirados do INCA no dia 26 de outubro às 21h00min do ano de 2021. 
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Assim como câncer de mama, o câncer de ovário possui seu pico de 

mortalidade em mulheres entre 40 e 70 anos de idade, e na maioria dos casos, 

o câncer de ovário é diagnosticado tardiamente e, devido a isso possui uma 

alta taxa de letalidade (MIRANDA et al., 2006). 

Gráfico 6 – Taxa de mortalidade por idade de Câncer de Ovário em 2011 – 2019. 

 

Fonte: dados retirados do INCA no dia 26 de outubro às 21h00min do ano de 2021. 
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Gráfico 7 - Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por câncer de MAMA, 

por 100.000 mulheres, pelas unidades da federação do Brasil, entre 2014 e 2019.

 

Fonte: dados retirados do INCA no dia 26 de outubro às 21h00min do ano de 2021. 

Os estados do Rio Grande do sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio 

de Janeiro e Pernambuco possuem os maiores números de mortalidade para o 

câncer de ovário.  

Gráfico 8 - Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por câncer de 

OVARIO, por 100.000 mulheres, pelas unidades da federação do Brasil, entre 2014 e 2019. 

 

Fonte: dados retirados do INCA no dia 26 de outubro às 21h00min do ano de 2021. 
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Por ser uma doença multifatorial, há o envolvimento de agentes internos – 

predisposição hereditária, fatores hormonais – e agentes externos – exposição 

a agentes físicos, químicos e radiação. O estilo de vida também contribui para 

tal fato, uma vez que indivíduos sedentários, obesos, que consomem álcool em 

excesso e que possuem uma má alimentação têm um risco maior de sofrerem 

danos ao genoma, favorecendo o desenvolvimento da neoplasia (COELHO et 

al., 2018, p. 17). 

 Câncer de Mama 

Baseando-se em evidências histológicas e moleculares, o câncer de mama 

divide-se em três grupos distintos: 1- câncer de mama que expressa receptores 

de hormônios (tanto receptor de estrogênio (ER+) quanto receptor de 

progesterona (PR+)), 2- câncer mama que expressa receptor tipo 2 do fator de 

crescimento epidermal humano (HER2+) e 3- o câncer de mama triplo-negativo, 

conforme exposto na figura abaixo (BARZAMAN et al., 2020, p.106535). 

Imagem 1 – Classificação molecular dos Cânceres de mama. 

 

Fonte: BARZAMAN et al, 2020. 

 

A maioria dos tumores é chamada de carcinoma ductal invasivo e 

carcinoma lobular invasivo (representando 80% e 15% dos tipos de cânceres 
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de mama, respectivamente), mas devido à grande heterogenicidade do câncer 

de mama, existem vários subtipos de carcinomas de mama já detectados, e 

são eles o carcinoma tubular, macro papilar, mucinoso, papilar e o medular 

(COELHO et al., 2018, p. 17). 

O câncer de mama, assim como todos os outros tipos de câncer, tem seu 

surgimento de duas formas: esporádica e hereditária. A forma esporádica é a 

mais comum e representa mais de 90% dos casos de câncer mamário em todo 

o mundo. A forma hereditária compreende uma parcela menor da população 

mundial, cerca de 5% a 10%, e é caracterizado pelo surgimento de casos na 

família com acometimento de parentes de segundas e terceiras gerações (DE 

PAULA et al., 2010 p. 839). 

 Câncer de Ovário 

Estima-se que 1,4% das mulheres desenvolvem câncer ovário no 

decorrer de suas vidas, e cerca de 90% são do tipo epitelial, que tem seu 

desenvolvimento principalmente em mulheres que estão no período de pós-

menopausa (MOYER VA, 2014). No entanto, de 15% a 35% das mulheres 

possuem uma predisposição genética que influencia fortemente no 

desenvolvimento dos tumores de ovário, e essa predisposição está 

relacionada, em sua grande maioria, com os genes BRCA1 e BRCA2 (CHEN; 

PARMIGIANI, 2007; EOH et al., 2018; KONSTANTINOPAULOS et al., 2015; 

MATULONIS et al., 2016). 

As neoplasias de ovário são encontradas mais frequentemente em 

mulheres e cerca de 80% são benignas, tendo seu surgimento entre 20 e 45 

anos de idade. Já as neoplasias malignas são comumente encontradas entre 

os 45 e 65 anos de idade e ocupam o terceiro lugar no ranking de neoplasias 

do sistema genital feminino, ficando atrás dos carcinomas de colo de útero e 

endométrio (LUIZ BM, MIRANDA PF, et al., 2009). 

Dos diferentes tipos de células que compõem os ovários, todas podem 

passar por um processo de malignização, transformando-se em um tumor, seja 

ele maligno ou benigno. O tumor maligno de ovário mais comum é o 
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adenocarcinoma de ovário, ele ocorre em 50% dos casos, e pode se 

apresentar bilateralmente em cerca de 30% a 50% das pacientes que possuem 

a doença (KURMAN RJ, SHIH I.M., 2010). 

Estudos atuais na área destacam a complexidade genética molecular e a 

grande heterogeneidade do câncer de ovário cada um com fatores de risco, 

características clínico-patológicas, etiopatogênese, comportamento biológico, 

prognostico e resposta terapêutica diferente (TCGA, 2011. KURMAN, 2010, 

SHIH, 2016, MCGEE et al., 2017; MEINHOLD-HEERLEIN, 2014). 

Mais de 95% dos cânceres de ovário são de origem epitelial, o principal e 

mais comum são os tumores serosos, que representam 40% dos tumores 

epiteliais. Os outros 5% restantes são provenientes de células germinativas, 

cordão estromal sexual, sarcomas e tumores metastáticos para ovário (LOWRY 

KP, LEE SI., 2017).  

 Síndrome do Câncer de Mama e Ovário hereditários  

O principal fator epidemiológico de risco para o desenvolvimento do câncer 

de mama e câncer de ovário relacionado a fatores genéticos é a história 

familiar da doença (COELHO et al., 2018, p. 18). Por exemplo, ter um parente 

em primeiro grau com câncer de mama, triplica a chance de se ter a doença. 

Diferentemente dos cânceres hereditários, os cânceres familiares não seguem 

heranças específicas preconizadas, diferentes características da doença irão 

definir o grau de predisposição genética, tais como idade do diagnóstico, 

doença bilateral, algum parente masculino afetado ou dois ou mais parentes de 

primeiro grau afetados pela doença (ROJAS; STUCKEY, 2016, p. 665). Desse 

modo, a ocorrência de pelo menos uma dessas características em um mesmo 

grupo familiar, sugere que há algum componente genético hereditário que 

predispõe a doença (AMENDOLA; VIEIRA, 2005, p. 326). 

Tal componente genético associado à predisposição está relacionado aos 

genes BRCA1 (Breast Cancer) e BRCA2 (Breast Cancer 2) que são genes 

supressores de tumor, que contribuem para um elevado risco de desenvolver 

não só câncer de mama, mas também câncer de ovário (COELHO et al., 2018, 

p. 18). Mulheres que possuem mutações em BRCA1 têm 80% de chance de 
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desenvolverem câncer de mama antes dos 45 anos e 40% a 60% de chance 

de desenvolverem câncer de ovário ao longo de suas vidas. Elas possuem 

ainda uma probabilidade de 65% de chance de desenvolverem um segundo 

câncer de mama após a idade de 70 anos. Mulheres com mutações em BRCA2 

tem uma probabilidade de cerca de 85% de desenvolverem câncer de mama 

(DUFLOTH et al., 2005, p.192). 

Imagem 2 – Principais genes associados às formas hereditárias de câncer de mama e 

câncer de ovário. 

 

Fonte: EWALD, 2008, p. 31. 

Estima-se que aproximadamente 18% dos cânceres de ovário de origem 

epitelial, especialmente os carcinomas serosos de alto grau, sejam causados 

por mutações hereditárias no gene BRCA1 ou BRCA2, que atribuem um risco 

elevado de desenvolverem a doença (TORRE LA, et al., 2018). Mulheres que 

possuem um parente de primeiro grau afetado têm um risco três vezes maior 

do que mulheres que não possuem parentes afetados. E há um risco ainda 

maior para aqueles que possuem parentes que foram diagnosticados antes dos 

50 anos (WEBB PM, JORDAN SJ, 2017). 

A prevalência de mutações pode ser estimada de acordo com a idade em 

que houver o diagnóstico de câncer de mama. Em pacientes diagnosticados 

antes dos 35 anos, a frequência de mutações nos genes BRCA 1 e 2 varia de 

5,9% a 12,9%. Em pacientes diagnosticados entre 36 e 45 anos a frequência é 

de 2,4% e 4,9% podendo aumentar para 13% quando houver associação de 
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um parente de primeiro grau afetado pela doença (AMENDOLA; VIEIRA, 2005, 

p. 327). 

Há algumas peculiaridades em relação ao câncer de mama hereditário que 

devem ser levadas em consideração para análise dos casos, a idade do 

diagnóstico, por exemplo, é consideravelmente menor em relação ao câncer de 

mama do tipo esporádico (AMENDOLA; VIEIRA, 2005, p. 328). As mulheres no 

geral têm uma chance de 2% de desenvolverem câncer de mama antes dos 50 

anos, mas para mulheres que possuem alterações nos genes de predisposição 

essa chance se eleva para até 50% (DE PAULA et al., 2010 p. 843). 

Cânceres de mama relacionados a mutações em genes BRCA são 

caracterizados por serem fenotipicamente mais agressivos (BARRETA et al., 

2016). Cerca de 90% dos casos de neoplasias malignas de mama de caráter 

hereditário, dão origem ao câncer de mama do tipo triplo-negativo, que não 

possui receptores hormonais (estrogênio e progesterona) e nem receptores 

HER2 (COELHO et al., 2018, p. 19). Esse tipo de câncer para pacientes 

portadores de mutações em BRCA são extremamente agressivos, possuem 

maior chances de recidivas e consequentemente o prognóstico se torna 

desfavorável devido ao seu alto grau de penetrância (ROSSONI et al., 2020, p. 

82284). 

 Estrutura molecular e funcional dos genes BRCA 

Os genes BRCA, mais conhecidos como genes de predisposição ao câncer 

de mama e ovário hereditários, foram descobertos nos anos 1990. Eles fazem 

parte da estrutura normal do DNA, presente em todos os indivíduos, mas 

quando sofrem mutações aumentam o risco para o desenvolvimento de tais 

cânceres (VAROL et al., 2018, p. 862). Para homens com mutações nesses 

genes, também há um risco elevado de desenvolverem câncer de mama e 

próstata ao longo da vida (DAUM; PERETZ; LAUFER, 2018, p. 33). 

O gene BRCA1 está localizado na posição q21 do cromossomo 17, é 

composto por mais de 80kb estando distribuídos ao longo de 22 éxons que 

codificam uma proteína com 1.863 aminoácidos, sendo que o éxon 11 
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compreende cerca de 60% de todo o gene, tornando-o o melhor alvo para 

detectar mutações. Já o gene BRCA2 está localizado no lócus 13q12, e é 

composto por 10.4kb organizados em 27 éxons que codificam uma proteína 

com 3.418 aminoácidos, como demonstrado na imagem abaixo. (DUFLOTH et 

al., 2005, p.192). As regiões gênicas de ambos os genes são consideradas 

grandes em relação a outros tipos de genes (VAROL et al., 2018, p. 863).  

Imagem 3 – (A) Localização do gene BRCA1 e (B) localização do gene BRCA2 

 

Fonte: DE PAULA et al., 2010 p. 841 

Estes genes são caracterizados como genes supressores de tumor, e 

podem se dividir em duas categorias, os gatekeepers – que promovem a 

apoptose quando alguma célula começa a se multiplicar descontroladamente – 

e os caretakers – que codificam proteínas que irão interferir no processo de 

crescimento neoplásico (AMENDOLA; VIEIRA, 2005, p. 326). Qualquer 

mutação em ambos os genes BRCA levam a um mau funcionamento do 

processo de reparo do DNA, ocasionando um erro no genoma e a perda de sua 

integridade (COELHO et al., 2018, p. 19). Além de atuarem como supressores 

tumorais, BRCA1 e 2 participam da regulação da transcrição do DNA, 

conservação da integridade do genoma e também fazem o controle do 

crescimento celular (VAROL et al., 2018, p. 863). Mutações em tais genes são 

passadas de geração em geração pelo padrão de herança Mendeliano, onde a 

prole tem 50% de chance de desenvolver a doença (DE PAULA et al., 2010 p. 

842). 
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Para predizer o grau de risco para o câncer de mama, são essenciais 

testes moleculares para detecção de mutações. Para famílias que já 

apresentam mutações em BRCA1 e BRCA2 os testes são importantes para 

identificar mulheres que são ou não portadoras deste gene mutado. E para 

famílias que não sabem da existência desta mutação, os testes se fazem 

necessários para identificar se tais anomalias genéticas se fazem presentes 

(DE PAULA et al., 2010 p. 842). 

Para realizar o diagnóstico clínico de pacientes que possuem Síndrome 

do Câncer de Mama e Ovário Hereditários na família, deve-se realizar um 

histórico familiar muito bem detalhado, com pelo menos três gerações 

passadas do lado materno e paterno da paciente (EWALD, 2008, p. 29). 

Para pacientes portadores de alterações em BRCA1 e BRCA2 são 

recomendadas a realização de mamografias anuais e ressonância magnética 

da mama antes dos 25 anos ou 10 anos antes da idade mais precoce em que o 

câncer foi detectado em algum parente na família, é importante alternar os 

exames de seis em seis meses (VAROL et al., 2018, p. 865). Além desses 

exames, também se deve realizar ultrassonografias transvaginais para 

monitoramento da região uterina e exames de rotina regularmente. Contudo, 

ainda não existem exames que sejam específicos e suficientemente sensíveis 

para realizar a detecção de câncer de ovário em estágios iniciais que possam 

ser utilizados como método eficaz de rastreamento (MACHADO et al., 2017, p. 

2). 

 Inibidores da PARP 

Com o avanço da medicina de precisão, os cientistas apresentaram o 

conceito de direcionamento seletivo das células cancerosas, um exemplo bem 

sucedido disso são os inibidores da poli (ADP-ribose) polimerase (PARP) que 

são os primeiros medicamentos que têm como alvo a resposta aos danos no 

DNA. Os inibidores da PARP agem por letalidade sintética nos genes de reparo 

de DNA que contenham mutações, e essa terapia foi aprovada e comprovada 

para o tratamento de câncer de mama e ovário que possuem mutações nos 
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genes BRCA. Seu mecanismo de ação é desestabilizar as forquilhas de 

replicação, por meio do aprisionamento de DNA de PARP e induzir a morte 

celular por estresse de replicação causado pelo interrompimento da mitose 

celular (SLADE, 2020, p.360). Os Inibidores da PARP são compostos por uma 

classe de 16 enzimas. PARP1 e PARP2 respondem aos danos causados no 

DNA e facilitam a resposta ao reparo de dano nas células (RISDON et al., 

2021, p. 115). 

A empresa americana Food and Drug Administration (FDA) e a 

European Medicines Agency (EMA) aprovaram quatro inibidores da PARP, e 

são eles Olaparibe, Rucaparibe, Niraparibe e Talazoparibe. Todos esses 

medicamentos foram aprovados para o tratamento de pacientes com câncer de 

mama e ovário com mutações em BRCA1 e 2 (SLADE, 2020, p.360). 

 

Tabela 1 – Aprovações da FDA para Inibidores da PARP em cada tipo de câncer. 

 

Câncer de Ovário 

Droga Uso  Data de aprovação 

 
 
 
 
 
 
 

Olaparib 

Câncer ovariano avançado  
 
Terapia de manutenção de câncer 
de ovário  
 
Terapia de manutenção de primeira 
linha no câncer de ovário avançado 
com mutação de BRCA 
 
Terapia de manutenção de primeira 
linha com Bevacizumb para câncer 
de ovarino avançado HRD- positivo 
 

19/12/2014 
 

17/08/2017 
 
 

19/12/2018 
 
 
 
 

08/05/2020 

 
 

Rucaparib 

Câncer ovariano avançado  
 
Terapia de manutenção de câncer 
de ovário recorrente  
 

19/12/2016 
 

16/09/2018 

 
 
 
 

Niraparib 

Câncer de ovário recorrente  
 
Tratamento de linha tardia de 
câncer de ovário recorrente  
 
Monoterapia de primeira linha para 
câncer de ovário avançado 
responsivo á platina, 
independentemente do status do 
biomarcador 

27/03/2017 
 

23/10/2019 
 
 

29/04/2020 
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Câncer de Mama 

Droga Uso Data de aprovação 

 
 

Olaparib 

Câncer de mama metástico da 
linha germinativa com mutação 
BRCA 
 
 

12/01/2018 

 
 
 

Talazoparib 

Linhagem germinativa com 
mutação BRCA HER2 negativa 
localmente avançada ou câncer de 
mama metástico 

16/10/2018 

   

   

 

Fonte: RISDON et al., 2021, p. 117. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tendo em vista os aspectos apresentados no decorrer deste trabalho 

podemos concluir que o câncer de mama assim como o de ovário, são 

neoplasias com grande prevalência no Brasil e cerca 10% estão relacionados a 

fatores hereditários, o principal deles é com mutações somáticas no gene 

BRCA. Qualquer que seja a mutação do gene BRCA acaba levando a um mau 

funcionamento do processo de reparo do DNA, ocasionando um erro no 

genoma fazendo com que o mesmo perca a sua integridade.  

 

Os objetivos estabelecidos nesse trabalho foram alcançados, visto que 

foi possível demonstrar a importância do diagnóstico precoce de ambas as 

neoplasias com mutações em BRCA, uma vez que, ao detectá-lo previamente 

o tratamento e o acompanhamento médico servem também para monitorar o 

aparecimento de uma neoplasia secundária ligada a mutação herdada. 

 

Para obtenção de resultados satisfatórios do diagnóstico prévio é preciso 

padronizar os testes feitos para detecção do câncer de mama e câncer de 

ovário com mutações em BRCA dando destaque para o diagnóstico molecular 

que é pouco usado devido ao seu alto custo e complexidade, mas que ajuda no 

diagnóstico diferencial dessas neoplasias. 
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