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SIGLAS:

ADN: ácido desoxirribonucleico; BRCA: gene BReast CAncer

6 974 
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1 748 
mortes por cancro 
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mortes por cancro

do ovário

6 609 
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cancro da próstata

1 879 
mortes por cancro 

da próstata

1 619
novos casos de 

cancro do pâncreas

1 594
mortes por cancro

do pâncreas

1 320
novos casos de 

melanoma da pele

356 
mortes por 

melanoma da pele

AS MUTAÇÕES GENÉTICAS BRCA1/2 E O CANCRO 

EM 2018, EM PORTUGAL:

Sabe-se que as mutações BRCA1 e BRCA2 
aumentam o risco de desenvolver alguns tipos de tumores3
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No total, temos aproximadamente 
20.000 genes, cada um com 
uma função específica, que fazem 

com que o nosso organismo se 
desenvolva e funcione normalmente.1

Os genes são segmentos do código 
de ADN que herdamos dos nossos 
pais. Cada um de nós possui duas 

cópias de cada gene - uma 
cópia é herdada da nossa 
mãe e outra do nosso pai.

Ou seja, não são as mutações 
genéticas nos genes BRCA1/2 

que provocam o cancro, mas 
sim a acumulação de danos no ADN 
não reparados nas células, fazendo 

com que uma célula normal se 
transforme numa célula cancerígena.1

Quando herdamos uma cópia 
alterada de um dos nossos pais 

existe um risco aumentado de 
desenvolver alguns tipos 

de cancro, isto porque a 
capacidade das células para reparar 

os danos no ADN fica afetada. 

Os genes BRCA1 
e BRCA2 são dois 

exemplos desses genes 
supressores de tumor.1

Existem alguns genes que têm 
como função proteger-nos 

do desenvolvimento de 
cancro, corrigindo os danos que 

podem ocorrer no nosso ADN, 
durante a divisão celular. 

2

3,5% em 5 anos
Até 11%

<39%

Melhorar o conhecimento sobre o risco 
do doente em desenvolver novos cancros.5

O teste genético permite aos doentes:

Dar mais informação à equipa 
multidisciplinar auxiliando na escolha das
opções de tratamento mais adequadas
para o tipo de cancro do doente,
nomeadamente, cirúrgicas e farmacológicas.5

Propor aos familiares uma 
análise sobre o risco de desenvolverem 
cancro, dando-lhes a oportunidade de 
serem pró-ativos, realizando exames 
regulares ou ações preventivas.1

Reduzir o risco de aparecimento da 
doença através da realização de cirurgias 
preventivas, como a mastectomia 
ou a ooforectomia (remoção cirúrgica 
dos ovários) e da quimioprevenção.1

A identificação de mutações 
BRCA1/BRCA2 em pessoas sem 
doença oncológica, pode permitir:

A implementação de uma vigilância 
e rastreio mais apertados.1

Mediante análise de risco, 
as pessoas saudáveis 

com história familiar de cancro 
podem ser referenciadas para 

a realização de testes genéticos.4

Certos doentes oncológicos, 
devido ao seu diagnóstico ou por 
terem história familiar de cancro, 

podem ser elegíveis para teste genético 
e devem informar-se junto do seu 

médico acerca dessa possibilidade.4

A pesquisa da mutação BRCA é 
atualmente recomendada a todas as 

doentes com cancro do ovário não 
mucinoso e a doentes com cancro 
da mama, pâncreas, próstata, 

segundo critérios específicos.4
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