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FELIX, Gabriela do Espirito Santo. Estudo de mutações pontuais de BRCA1, 
BRCA2, CHEK2 e TP53 em pacientes com alto risco para câncer de mama e ovário 
hereditário. 88f. il. Dissertação (Mestrado) – Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de 
Pesquisas Gonçalo Moniz, Salvador, 2014. 
 

 

RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: BRCA1, BRCA2, CHEK2 e TP53 são os principais genes supressores 

tumorais associados às síndromes de câncer de mama e ovário hereditário (HBOC) e Li-

Fraumeni (LFS/LFL). Em cânceres hereditários, a frequência de mutações em genes de 

baixa penetrância, como CHEK2, está entre 1-10%, entretanto nos genes de alta 

penetrância, como BRCA1/2 e TP53, a frequência é <1%. Até o momento, estudos feitos no 

Brasil apenas descreveram apenas o perfil de susceptibilidade genética de populações das 

regiões sul/sudeste.  

OBJETIVO: Analisar a ancestralidade e oito mutações dos genes BRCA1, BRCA2, CHEK2 

e TP53 em 102 pacientes com alto risco para HBOC do Nordeste do Brasil.  

MÉTODO: O DNA genômico foi extraído de sangue periférico. Todas as pacientes foram 

testadas para as seguintes mutações: BRCA1 (c.211A>G, c.66_67delAG e c.5266dupC), 

BRCA2 (c.5946_5946delT), CHEK2 (c.1100delC, c.444+1G>A e c.470T>C) e TP53 

(c.1010G>A) por AS-PCR, PCR/RFLP ou sequenciamento. Um painel de nove AIMs (APO, 

AT3-I/D, CKMM, FY-NULL, GC*1S, GC*1F, LPL, PV92 e SB19.3) também foi utilizado para 

verificar a ancestralidade genética das pacientes. Todas pacientes assinaram o termo de 

consentimento. Os dados clínicos e epidemiológicos foram obtidos durante o 

aconselhamento genético ou nos prontuários médicos. 

RESULTADO: A idade média ao diagnóstico foi 43,08 anos (±10,85). A neoplasia mais 

frequente foi o câncer de mama (91,2%), seguido do câncer de ovário (4,9%) e de ambos os 

cânceres (3,9%). Entre os casos de câncer de mama o tipo histológico mais frequente foi o 

carcinoma ductal infiltrante (70,1%), contudo entre os casos de câncer de ovário foi o 

carcinoma seroso (77,8%). Observou-se elevada contribuição europeia (62,2%), 

provavelmente devido ao fato da maioria ser natural do interior da Bahia (52%). A maioria 

das pacientes apresentava história familiar de câncer (83,3%). Duas mutações foram 

encontradas: BRCA1*c.211A>G (2,94%) e TP53*c.1010G>A (0,98%). Todas as pacientes 

com mutação tiveram tumores agressivos e história familiar sugestiva de HBOC. Não houve 

diferença entre as pacientes com e sem mutação para uso de anticoncepcional, paridade, 

idade da menarca e idade ao diagnóstico.  

CONCLUSÕES: As mutações BRCA1*c.211A>G e TP53*c.1010G>A devem ser incluídas 

nos painéis de triagem mutacional usados em pacientes de alto risco para HBOC da Bahia. 

 

 

Palavras-chave: Câncer, Hereditariedade, Mama, Ovário.  
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FELIX, Gabriela do Espirito Santo. Study of mutations of BRCA1, BRCA2, CHEK2 

and TP53 in patients at high risk for hereditary breast and ovarian cancer. 88f. il. 

Dissertação (Mestrado) – Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Pesquisas Gonçalo 

Moniz, Salvador, 2014. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION: BRCA1, BRCA2, CHEK2 and TP53 are the mainly tumor suppressor 

genes associated with Hereditary Breast and Ovarian Cancer (HBOC) and Li-Fraumeni 

(LFS/LFL) syndromes. In hereditary cancers the frequency of mutations in susceptibility 

genes of low penetrance like CHEK2 is 1-10%, while in genes of high penetrance as 

BRCA1/2 and TP53 is <1%. Until now, the studies done in Brazil only described the 

susceptibility profile of populations from the south/southeast regions.  

OBJECTIVE: To analyze the ancestry and eight mutations of BRCA1, BRCA2, CHEK2 and 

TP53 genes in 102 patients at high-risk for HBOC from the Northeast of Brazil.  

METHOD: The genomic DNA was extracted from the peripheral blood. All patients were 

tested for the next mutations: BRCA1 (c.211A>G, c.66_67delAG and c.5266dupC), BRCA2 

(c.5946_5946delT), CHEK2 (c.1100delC, c.444+1G>A and c.470T>C) and TP53 

(c.1010G>A) by AS-PCR, PCR/RFLP or sequencing. A panel of nine AIMs (APO, AT3-I/D, 

CKMM, FY-NULL, GC*1S, GC*1F, LPL, PV92 and SB19.3) was also used to verify the 

genetic ancestry. All subjects signed the informed consent. The clinical and epidemiologic 

data were obtained during the genetic counseling or in the medical records.  

RESULTS: The mean age at diagnostic was 43.08 yrs (±10.85). The most frequent 

neoplasia was breast cancer (91.2%), followed by ovarian cancer (4.9%) and both cancers 

(3.9%). Among the breast cancer cases the most common histological type was the invasive 

ductal carcinoma (70.1%), while among the ovarian cancer cases was the serous carcinoma 

(77.8%). The study population showed a higher European ancestry contribution (62.2%), 

probably because most subjects were from the countryside of Bahia (52%). Most of the 

patients had familial history of cancer (83.3%). Two mutations were found: 

BRCA1*c.211A>G (2.94%) and TP53*c.1010G>A (0.98%). All patients with mutations had 

aggressive tumors and family history suggestive of HBOC. No differences were observed 

between patients with and without mutation for the use of oral contraceptive, parity, and age 

of menarche and diagnostic. 

CONCLUSION: The BRCA1*c.211A>G and TP53*c.1010G>A mutations should be included 

in mutational screening panel used in high-risk patients for HBOC from Bahia.  

 

 

Key words: Breast, Cancer, Hereditarity, Ovary.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Os cânceres de mama e ovário estão entre as neoplasias malignas mais 

incidentes do mundo. O câncer de mama pode ocorrer tanto em mulheres como em 

homens, sendo no segundo grupo em menor frequência. O câncer de ovário é sexo 

restritivo, ocorrendo somente entre as mulheres. Muitos fatores de risco já foram 

associados à ocorrência destes cânceres como paridade, idade da menarca, uso de 

anticoncepcional, historia familiar etc. Entre os fatores citados, existe consenso 

quanto a história familiar ser um fator de risco, a qual está associada  com cerca de 

5-10% dos casos classificados como hereditários. Nos casos classificados como 

esporádicos, 90-95%, não é observada agregação familiar de casos de câncer 

(JEMAL, 2011; NAROD et al., 1998; MODAN et al., 2001; SMITH, 2012; WALSH et 

al., 2006).  

Entre os cânceres classificados como hereditários, três síndromes se 

destacam: a síndrome do câncer de mama e ovário hereditário (HBOC do inglês 

Hereditary Breast and Ovarian Cancer) e as síndromes de Li-Fraumeni (Li-Fraumeni 

Syndrome (LFS) e Li-Fraumeni like Syndrome (LFL)). Dos genes de susceptibilidade 

descritos, quatro estão intrinsecamente relacionados a estas síndromes: (1) BRCA1 

e BRCA2 (do inglês, Breast cancer gene 1/2) a HBOC; e (2) CHEK2 (do inglês, 

Checkpoint kinase 2) e TP53 (do inglês, Tumor protein 53) a LFS e LFL. Os produtos 

codificados por tais genes desempenham papeis importantes no reparo de danos ao 

DNA, preservando a integridade do genoma durante o ciclo celular. Por isso uma 

mutação de importância clínica, que provoca alteração na função da proteína, 

poderia modular o risco para desenvolvimento de câncer (APOUSTOLOU e 

FOSTIRA, 2013; FANALE et al., 2012; SMITH, 2012; WALSH et al., 2006).  

Nesses genes muitas mutações fundadoras já foram descritas em populações 

homogêneas, mas pouco se sabe sobre o perfil de susceptibilidade de populações 

heterogêneas, como a brasileira. Segundo o IBGE, o Brasil é um país altamente 

heterogêneo e diversas populações contribuíram para sua formação sendo as mais 

expressivas: Africana, Ameríndia, Árabe, Espanhola, Japonesa, Judia, Italiana e 
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Portuguesa. Todas essas populações contribuíram para o patchwork genético que é 

a população brasileira (IBGE, 2007; NEUHAUSEN, 1999). 

Como os cânceres associados à HBOC, LFS e LFL geralmente acometem 

pacientes em idade jovem (<50 anos) e as chances de desenvolvimento de cânceres 

secundários são elevadas, é importante o conhecimento do perfil de susceptibilidade 

genética das populações heterogêneas. A partir deste, é possível elaborar painéis 

de triagem mutacional mais específicos à população alvo, possibilitando assim 

resultado rápido e intervenção terapêutica adequada (NEUHAUSEN, 1999; WALSH 

et al., 2006). No Brasil, os estudos publicados até o momento descrevem apenas 

populações das regiões sul e sudeste. 

Embora, não exista consenso na literatura quanto à classificação da paridade, 

uso de anticoncepcional e idade da menarca como fatores moduladores de risco no 

desenvolvimento dos cânceres de mama e ovário, deve-se investigar o perfil das 

populações, porque talvez essas variações sejam também população específica 

(CHANG-CLAUDE et al., 2007; GONG et al., 2012). 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Câncer de mama e ovário 

 

 

Os cânceres de mama e ovário são neoplasias que se desenvolvem nos 

respectivos órgãos caracterizados por crescimento desordenado podendo ficar 

restrito ao tecido primário ou ocorrer metástase para outros tecidos ou órgãos. O 

câncer de mama é o tumor mais comum entre as mulheres em países desenvolvidos 

e países em desenvolvimento, sem contar câncer de pele não melanoma 

(GLOBOCAN, 2012; INCA, 2013; JEMAL et al., 2011).   

No Brasil, foram estimados 57.120 casos novos de câncer de mama 2014. O 

câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres nas regiões Sudeste 

(71,18/100 mil habitantes), Sul (70,98/100 mil habitantes), Centro-Oeste (51,30/100 

mil habitantes) e Nordeste (36,74/100 mil habitantes). Na região Norte, é o segundo 

tumor mais incidente (21,29/ 100 mil). No Nordeste do país o câncer de mama é a 

neoplasia mais frequente entre as mulheres, com 10.490 casos novos por 100 mil 

habitantes, sendo 2.560 casos novos estimados para 2014 apenas para o estado da 

Bahia (INCA, 2013).  

O câncer de ovário é o menos frequente que o câncer de mama, mas é o 

sétimo na lista dos cânceres mais incidentes na maioria das regiões do Brasil, 

exceto no Centro-Oeste e Norte, quinto e oitavo, respectivamente. Apesar da baixa 

incidência, em relação ao câncer de mama, o câncer de ovário é o que possui maior 

índice de mortalidade, devido o diagnóstico geralmente realizado em fase tardia. 

Para 2014 foram estimados 5.680 casos novos no Brasil, sendo 290 casos novos 

estimados apenas para o estado da Bahia. No mundo, a incidência de câncer de 

ovário permanece estável, mas se observa as taxas mais altas em países 

desenvolvidos, Norte da Europa e América do Norte (GLOBOCAN, 2012; INCA, 

2013; JEMAL et al., 2011). 

Durante a última década, estudos epidemiológicos demonstraram o papel da 

história familiar como importante fator de risco para o desenvolvimento do câncer de 
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mama e ovário. Neste contexto, considera-se que as mutações germinativas estão 

envolvidas em cerca de 5 a 10% dos casos de câncer de mama e/ou ovário 

(CAPALBO et al., 2006; SMITH, 2012). 

A síndrome do câncer de mama e ovário hereditário (HBOC) é caracterizada 

pelo aumento da susceptibilidade ao desenvolvimento de câncer, geralmente o 

câncer de mama e ovário, causado por mutações germinativas em um dos dois 

genes de susceptibilidade, BRCA1 e BRCA2. Outros cânceres também associados 

com essa síndrome são melanoma, câncer pancreático e câncer de próstata 

(APOUSTOLOU e FOSTIRA, 2013; SMITH, 2012).  

Para compreender o papel da hereditariedade no câncer é importante a 

diferenciação entre os casos hereditários e dos não hereditários. A maioria dos 

casos de câncer é do tipo esporádico, associados a diversos fatores, tanto 

ambientais como a eventos celulares aleatórios. Entre 15 e 20% dos casos de 

câncer de mama e ovário possuem história familiar para o mesmo tipo de câncer ou 

outros relacionados. Os padrões de câncer familiar podem estar associados a 

fatores comuns entre os parentes como dieta, estilo de vida etc (SMITH, 2012). 

 Contudo, cerca de 5 a 10% dos casos familiares são devidos a mutações 

herdadas (germinativas), como as observadas nos genes BRCA1 e BRCA2, que 

aumentam significativamente a susceptibilidade ao câncer (APOUSTOLOU & 

FOSTIRA, 2013; SMITH, 2012). Os critérios clínicos mais associados com HBOC 

estão descritos no Quadro 1. 

Além de HBOC, outras síndromes estão associadas aos cânceres de mama e 

ovário, como a Síndrome de Li-Fraumeni (LFS). A síndrome de Li-Fraumeni é uma 

condição herdada com quadro clínico caracterizado pelo desenvolvimento de 

cânceres em idade jovem (infância e adolescência) em tecidos moles, sarcomas, e 

tecidos duros, sarcoma ósseo, sendo os mais frequentes: câncer de mama, tumor 

cerebral e carcinoma adrenocortical. Famílias com quadros incompletos para LFS 

são referidas com Síndrome de Li-Fraumeni like (ACHATZ et al., 2007).  

Essas condições são raras e possuem padrão de herança autossômico 

dominante, embora pareça que LFL seja mais frequente devido aos critérios de 

classificação menos restritos. Na Tabela 1 estão descritos os critérios clássicos para 

a LFS e LFL descritos por Li & Fraumeni em 1988. Outros critérios para a LFL já 
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foram propostos e são usados amplamente em aconselhamento genético, como os 

de Birch, Eeles e Chompret (McCUAIG et al., 2012).  

 

Quadro 1. Critérios clínicos sugestivos da síndrome de HBOC. 

 
Síndrome de HBOC 
 

Câncer de ovário em qualquer idade 

Câncer de mama <50anos 

Dois casos de câncer de mama primário 

Câncer de mama masculino 

Câncer de mama triplo negativo (receptores de estrógeno, progesterona, HER-2 negativos) 

Múltiplos (2 ou mais) familiares com câncer de mama em qualquer idade 

Câncer de Pâncreas com caso adicional de câncer associado à HBOC 

Descendente de Judeu Ashkenazi 

Mutação em BRCA1/2 previamente identificada em algum membro da família 

   
 

 

 

 Tabela 1. Critérios clínicos sugestivos da síndrome de Li-Fraumeni. 

Síndrome  Critérios 

Síndrome de Li-Fraumeni 
clássica (LFS) 

 

1- Uma pessoa com diagnóstico de sarcoma antes dos 
45 anos; e 
 
2- Pelo menos um parente de 1º grau (pais, irmão(ã) e 
filhos) com diagnóstico de qualquer câncer antes dos 
45 anos; e 
 
3- Um terceiro parente de 1º ou 2º grau (avô(ó), tio(a), 
sobrinho(a), neto (a)) com qualquer diagnóstico de 
câncer antes dos 45 anos ou sarcoma em qualquer 
idade. 

Síndrome de Li-Fraumeni like 
(LFL) 

1- Uma pessoa com qualquer câncer durante a 
infância ou sarcoma, tumor cerebral, ou tumor 
adrenocortical diagnosticado antes dos 45 anos; e  

 
2- Um parente de 1º ou 2º grau com câncer típico de 
LFS (tecidos moles e sarcomas ósseo, tumor cerebral, 
câncer de mama, carcinoma adrenocortical, leucemias 
etc) em qualquer idade; e  
 
3- Um parente de 1º ou 2º grau com diagnóstico de 
qualquer câncer antes dos 60 anos. 

Fonte: National Institute of Cancer, USA http://lfs.cancer.gov/li-fraumeni.html  

http://lfs.cancer.gov/li-fraumeni.html
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No estudo feito por Allinen et al. (2001) na Finlândia para verificar a 

prevalência de mutações em CHEK2 em pacientes com câncer de mama e 

negativas para mutações em TP53 e BRCA1/2, a maioria das famílias com mutação 

neste gene (4/7) se enquadravam nos critérios de LFL. Outro estudo, feito no 

Sudeste do Brasil por Achatz et al. (2007) para identificar mutações em TP53, 

também mostrou que a maioria das famílias com mutação (12/13) se enquadrava 

nos critérios da LFL.   

Entretanto, segundo o Li-Fraumeni Syndrome Study do National Cancer 

Institute dos EUA, existe o questionamento se CHEK2 causa LFS ou LFL, ou se este 

está etiologicamente relacionado somente com câncer de mama em idade precoce, 

porque CHEK2 e TP53 partilham a mesma rede de reparo/checagem e as mutações 

germinativas foram encontradas somente em famílias com características de LFL. 

Como o câncer de mama é um câncer comum entre as mulheres 

principalmente depois dos 50 anos, é importante distinguir os casos hereditários com 

risco para HBOC e outras síndromes, dos casos não hereditários através da 

obtenção da história familiar das três gerações, incluindo o tipo de câncer e a idade 

ao diagnóstico (McCUAIG et al., 2012; SMITH, 2012; WALSH et al., 2006).  

As opções clínicas para as mulheres que apresentam mutação em genes de 

susceptibilidade incluem screening em idade jovem (<50 anos) com o uso de testes 

de detecção altamente sensíveis (mamografia, ressonância magnética etc.) e 

cirurgias profiláticas da mama e ovário.  As cirurgias profiláticas são altamente 

efetivas na redução do risco, contudo são invasivas e, desta forma, é importante a 

distinção de mulheres portadoras de mutações daquelas sem mutações (SMITH, 

2012; WALSH et al., 2006).  

Mulheres com mutações em genes de susceptibilidade de alta penetrância, 

como BRCA1 e BRCA2, são possíveis candidatas para tais cirurgias, pois possuem 

risco elevado de desenvolvimento de câncer de mama e/ou ovário, contudo 

mulheres da mesma família que carregam o alelo selvagem não apresentam risco 

considerável. Desta forma, o teste molecular é a única forma de distingui-las 

(WALSH et al., 2006). Na Tabela 2 estão descritos os riscos de desenvolvimento de 

câncer de acordo com o gene alterado. 
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Tabela 2. Genes de susceptibilidade e risco de desenvolvimento de câncer. 
Síndrome Penetrância Gene Neoplasia associada Risco

1 

Câncer de Mama e 
Ovário Hereditário 

Alta 
BRCA1 

(17q12-21) 

Câncer de mama feminino e câncer de 
ovário 

40-80% 

Alta 
BRCA2 

(13q12-13) 

Câncer de mama feminino e masculino, 
câncer de ovário, câncer de próstata e 
câncer de pâncreas. 

20-85% 

Li-Fraumeni  

Alta 
TP53 

(17p13.1) 

Câncer de mama, sarcomas, leucemia, 
tumores cerebrais, carcinoma adrenocortical 
e câncer de pulmão. 

56-90% 

Baixa 
CHEK2 
(22q12.1) 

Câncer de mama e ovário; câncer de 
bexiga

2
 e câncer colorretal

2
  

25-37% 

 1
Lifetime risk (risco ao longo da vida)

   2
Cânceres não associados a síndrome de Li-Fraumeni. 

 

 

 

2.2 Papel dos genes BRCA1/2, CHEK2 e TP53 no ciclo celular  

 

 

Embora o câncer seja caracterizado como uma doença multifatorial, onde 

fatores inerentes ou não ao hospedeiro estão envolvidos, sabe-se que um dos 

fatores principais para iniciação deste é o descontrole do ciclo celular, 

especificamente defeitos nas vias de reparação do DNA (BARTEK et al., 2001; 

BRANZEI e FOIANI, 2008; WATSON, 2013). 

Atualmente sabemos que mutações em aproximadamente 21.000 genes são 

responsáveis pelo crescimento anormal da célula resultando no câncer, isso devido 

a erros acumulados durante o ciclo e divisão celular. Tais genes de susceptibilidade 

codificam componentes proteicos das vias de sinais de transdução, os quais 

interagem de forma orquestrada desde o reconhecimento de sinais externos – como 

os fatores de crescimento pelos receptores de superfícies das células – até a ligação 

e ativação do promotor nas regiões enhancer ao longo dos 24 cromossomos 

humano1 (WATSON, 2013). 

A interação existente entre os genes da rede de checagem permite que novas 

mutações no DNA criem novas vias para o câncer quando as pré-existentes estão 

bloqueadas. Apesar dos genes BRCA1 e BRCA2 serem os principais supressores 

                                                           
1
 Citação de Jim Watson (2013) em referência a parte do genoma que está “ativa”, ou seja, aos pares 

cromossômicos não metilados. 
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tumorais associados à HBOC, é importante a análise de outros genes de 

susceptibilidade pertencente à rede de checagem como TP53, PTEN (do inglês, 

Phosphatase and tensin homolog), STK11 (do inglês, Serine/threonine kinase 11), 

CDH1 (do inglês, Cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial)), CHEK2, ATM (do 

inglês, Ataxia telangiectasia mutated) e os genes MMR (do inglês, mismatch repair) 

(APOUSTOLOU e FOSTIRA, 2013; SMITH, 2012; WATSON, 2013;). 

O genoma está sempre suscetível a danos devido a agentes exógenos 

(fatores ambientais como radiação solar), como a agentes endógenos (imunológico 

e metabólico). Temos como exemplo de agentes endógenos, os radicais livres 

resultantes do metabolismo celular: as espécies reativas de oxigênio que podem 

induzir a oxidação da(s) base(s) tornando a molécula de DNA instável com 

propensão a defeitos na replicação como o mismatch ou o colapso das forquilhas de 

replicação os quais podem resultar na quebra da molécula de DNA. Mas, para evitar 

erros na replicação e manter a integridade do genoma, a molécula de DNA 

defeituosa é reparada antes da divisão celular para evitar desenvolvimento de 

anormalidades e tumorigênese (BARTEK et al., 2001; BRANZEI e FOIANI, 2008).  

A resposta ao DNA danificado entre os diferentes pontos de checagem é 

única conferindo a célula capacidade de parar e/ou atrasar o ciclo celular em vários 

pontos, começando entre G1/S e terminando na fase inicial da prófase. A célula, 

inclusive, durante esse processo de reparo pode tornar-se autônoma, insensível aos 

sinais extracelulares (BARTEK et al., 2001).  

O reparo efetivo de danos ao DNA requer mecanismos celulares apropriados, 

com a transdução desse sinal para proteínas efetoras downstream, envolvidas na 

parada do ciclo celular e reparo de danos. As proteínas quinases ATM e ATR são as 

sensibilizadas inicialmente. Danos à ATM eliminam os pontos de checagens nas 

transições entre as fases G1-S, na fase S, e entre G2 e M (TUTT e ASHWORTH, 

2002). A proteína ATM é recrutada na presença de danos resultantes de exposições 

a radiações ionizantes, os danos de fita dupla (DSBs); todavia a ATR está 

relacionada a danos por exposições à luz UV, os danos de fita simples (SSBs). 

Após o recrutamento das quinases pertencentes à família fosfatidilinositol 

(PIK), ATM e ATR, os sinais de dano ao DNA são transduzidos e amplificados pelas 

serino-treonino quinases funcionalmente complementares, Chek1 e Chek2, as quais 



24 

 

 

 

passam o sinal aos efetores downstream da rede de checagem, como a proteína 

p53, as proteínas da família Cdc25A e Cdc25C e as proteínas BRCA1 e BRCA2. 

(BARTEK et al., 2001; BRANZEI & FOIANI, 2008). 

A fosforilação da Ser20 de p53 por Chek2 estabiliza a proteína p53 e aumenta 

seu potencial de regular positivamente a expressão de fatores envolvidos em três 

processos: (1) reparo do DNA por recombinação homóloga (HR), junção de 

extremidades não homólogas (NHEJ), ou anelamento de fita simples (SSA); (2) 

morte celular; e (3) controle do ciclo celular – bloqueando a transição entre G1 e 

G2/M (BARTEK et al., 2001; BRANZEI & FOIANI, 2008; DENIZ et al., 2013).  

BRCA1 é outro substrato de Chek2, sendo uma das proteínas principais da 

rede de checagem envolvida na regulação de processos de reparo como NHEJ e 

possivelmente apoptose. A fosforilação da Ser988 de BRCA1 por Chek2 é 

necessária para a liberação de BRCA1 do complexo com Chek2, sendo este evento 

indispensável para sobrevivência da célula depois do dano causado ao DNA (Figura 

1). Acredita-se que a proteína BRCA2 está envolvida em processos de reparo de 

danos ao DNA semelhante à proteína BRCA1 (BARTEK et al., 2001; TUTT & 

ASHWORTH, 2002). Na Figura 1, demonstra-se o modelo de transdução de sinais 

de danos ao DNA mediado pelas proteínas ATM e Chek2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de transdução de sinais em reposta a danos ao DNA mediado por ATM e 
Chek2.  
Adaptado de Bartek et al. (2001). 
Nota: Ub = ubiquitinação; P (cor azul) = fosforilada por ATM; P (cor rosa) = fosforilada por Chek2; S= serina fosforilada;  
14-3-3 = proteínas 14-3-3 (grupo de proteínas regulatórias que se ligam as fosfoserinas que contêm esses motif). 
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Os processos de reparo ao DNA desencadeados pelas proteínas da rede de 

checagem também são ciclo específicos. Por exemplo, as lesões do tipo DSBs ou 

SSBs que ocorrem durante a fase G1 são reparadas por NHEJ, enquanto os danos 

que ocorrem durante a fase S ou entre as fases G2-M são reparados por HR. Este 

último processo de reparo, geralmente está defeituoso no processo de 

carcinogênese da mama, o que faz a célula ter como alternativa outro processo de 

reparo de danos ao DNA mais propensos a erros, como a micro-homologia mediada 

por junção de extremidades não homólogas (mmNHEJ) (BRANZEI & FOIANI, 2008; 

DENIZ et al., 2013). 

 

 

 

2.3 Ancestralidade e câncer  

 

 

Mutação fundadora é uma mutação genética observada em alta frequência 

em um grupo isolado geograficamente ou culturalmente, no qual um ou mais 

ancestrais carregam o gene alterado. Este fenômeno é usualmente conhecido como 

efeito fundador (Dictionary of Cancer Terms, NCI, NIH, USA). Assim, algumas 

variações no risco de desenvolvimento de câncer podem existir entre grupos 

populacionais distintos e isso pode ser explicado pela presença de mutações 

fundadoras nos genes de susceptibilidade ao câncer. O estudo feito em populações 

homogêneas pode ser extrapolado para populações heterogêneas, se a primeira 

contribuiu na formação da segunda população (NEUHAUSEN, 1999).  

Em relação a BRCA1 e BRCA2, muitos grupos populacionais estão bem 

caracterizados, como: (a) os judeus Ashkenazi, com as mutações 185delAG e 

5382insC de BRCA1 e a 6174delT de BRCA2, (b) a população da Islândia, com a 

mutação 999del5 de BRCA2, (c) a população Galega no noroeste da Espanha com 

a mutação c.211A>G de BRCA1 (STRUEWING et al., 1995, 1997; THORLACIUS et 

al., 1996; VEGA et al., 2001). 

Os dados disponíveis sobre as incidências dos cânceres de mama e ovário 

entre diferentes grupos populacionais são bastantes variáveis, mas observam-se 
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altas frequências destes em países desenvolvidos, cuja predominância de 

contribuição ancestral é europeia. Porém, também se observa que as maiores taxas 

de mortalidade destas neoplasias estão presentes em países em desenvolvimento, 

os quais possuem grupos populacionais miscigenados (AIRC, 2010; GLOBOCAN, 

2012).  

Essas diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento podem 

estar relacionadas a alguns fatores entre estes: a real diferença entre os grupos 

populacionais, porque nos países desenvolvidos os programas de saúde são mais 

eficientes, o que possibilita o diagnóstico precoce. Conquanto, nos países em 

desenvolvimento existem diversos problemas, como o de subnotificação, agravado 

pelo difícil acesso aos serviços de saúde, contribuindo com o diagnóstico tardio das 

neoplasias malignas e aumento das taxas de mortalidade.  

Desta forma, é importante investigar o perfil de susceptibilidade genética de 

cada população, porque a descrição mais precisa possibilitará melhorias desde o 

aconselhamento genético até o estabelecimento de medidas preventivas 

específicas, como o uso de testes de detecção altamente sensíveis (ex. mamografia) 

e/ou cirurgia profilática para os indivíduos com mutação (NEUHAUSEN, 1999; 

WALSH et al., 2006).  

Por exemplo, em alguns subgrupos de neoplasia mamária, como o câncer de 

mama triplo negativo é observado em maior frequência em pacientes Afro-

americanas, o que contradiz a premissa de predominância da ancestralidade 

europeia em pacientes com neoplasia mamárias (REDDING et al., 2012). Embora 

outros estudos, como o de Pacheco et al. (2013) que comparou o prognóstico de 

mulheres afro-americanas e caucasianas da Breast Oncology Clinic da Washington 

University de Saint Louis, EUA, questione a importância da raça/etnia africana no 

desenvolvimento e prognóstico do câncer de mama triplo negativo.  

Isso demonstra que é necessária a utilização de ferramentas mais precisas 

para verificar a ancestralidade de uma população, como os marcadores informativos 

de ancestralidade, considerando que esta é um fator intrínseco no desenvolvimento 

do câncer de mama e/ou ovário. 
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2.3.1 Marcadores Informativos de Ancestralidade (AIMs) 

 

 

Estudos genéticos desenvolvidos na população brasileira corroboram que a 

mesma é altamente heterogênea, tendo como principais grupos ancestrais: o 

africano, o ameríndio e o europeu – sendo as proporções de contribuição desses 

grupos variáveis nas regiões do território brasileiro (ABE-SANDES, 2004; ABE-

SANDES et al., 2010; FELIX et al., 2010; LUIZON et al., 2008; MACHADO, 2008; 

PARRA et al., 2003; SANTOS et al., 2010).  

Os Marcadores Informativos de Ancestralidade (Ancestry Informative Markers 

– AIMs) são marcadores autossômicos que caracterizam molecularmente a 

ancestralidade biogeográfica de uma população, subgrupos (grupo caso-controle) e 

até de um indivíduo, por apresentar diferenças de frequências alélicas significantes 

entre populações (SHRIVER et al., 2003). Os AIMs podem ser usados como 

ferramenta para minimizar vieses em estudos de associação caso-controle devido à 

estratificação populacional – diferenças em frequências alélicas – comumente 

observada em populações híbridas com alto grau de heterogeneidade, como as 

populações do continente Americano, e populações isoladas, como a da Islândia 

(BARNHOLTZ-SLOAN et al., 2008).  

O estudo de populações heterogêneas tem relevância histórica e 

antropológica, por proporcionar visões únicas sobre a história e padrões de 

migração de populações. Além disto, a utilização de AIMs fornece mapeamento de 

riscos de doenças associados a grupos populacionais etnicamente e 

biogeograficamente estabelecidos (MARTÍNEZ-MARIGNAC et al., 2006). 
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3 HIPÓTESE 

 

 

3.1 Hipótese primária 

 

 

A frequência de uma mutação fundadora em um gene de susceptibilidade 

entre indivíduos de alto risco de populações heterogêneas pode ser semelhante ao 

da sua população ancestral, a qual está associada à mutação. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo geral 

 

 

Verificar a frequência de mutações fundadoras de significância clínica dos 

genes BRCA1, BRCA2, CHEK2 e TP53 e suas associações com a ancestralidade e 

características clínicas em pacientes brasileiros com câncer de mama e/ou ovário 

com história familiar e/ou com diagnóstico em idade precoce (<50 anos).  

 

 

 4.2 Objetivos específicos  

 

 

 Verificar a frequência das mutações fundadoras dos genes BRCA1 

(c.211A>G, c.66_67delAG e c.5266dupC), BRCA2 (c.5946_5946delT), 

CHEK2 (c.1100delC, c.444+1G>A e c.470T>C)  e TP53 (c.1010G>A) nas 

pacientes estudadas e seus familiares;  

 Verificar a presença de fatores de riscos como história familiar, paridade, 

idade de menarca, uso de anticoncepcional e tabaco das pacientes 

estudadas; e 

 Estimar a ancestralidade genética da população em estudo a partir da análise 

de nove Marcadores Informativos de Ancestralidade – APO, AT3-I/D, CKMM, 

FY-NULL, GC*1S, GC*1F, LPL, PV92 e SB19.3 – e comparar as frequências 

destes com as descritas nas populações ancestrais: africanas, europeias e 

ameríndias.  
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 População de estudo 

 

 

Foi feito um estudo observacional retrospectivo de 102 pacientes atendidas 

no ambulatório de genética do Complexo HUPES/UFBA entre 2008 e 2013, com 

câncer de mama e/ou ovário com história familiar e/ou diagnóstico em idade jovem 

(<50 anos), comprovados por exame clínico e histopatológico em qualquer fase de 

estadiamento tumoral ou relatório de encaminhamento médico.   

As participantes do estudo foram pacientes referidas de clínicas e hospitais, 

públicos ou particulares, do Estado da Bahia. Essas pacientes fazem parte de um 

projeto maior (358 pacientes) em andamento, o qual tem por objetivo verificar o perfil 

mutacional de BRCA1 e BRCA2 de pacientes com câncer de mama e/ou ovário 

hereditário com história familiar e/ou diagnóstico em idade precoce (<50 anos).  

 

 

5.1.1 Considerações éticas 

 

 

A execução do estudo teve aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa das 

instituições envolvidas (ANEXO I e II). Os indivíduos abordados foram informados 

dos objetivos do estudo por meio da apresentação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), o qual também esclarece os riscos e benefícios do 

estudo (APÊNDICE I). Sendo a paciente admitida no estudo, esta foi submetida a 

um questionário clínico-epidemiológico padronizado (APÊNDICE II) e a coleta de 

sangue periférico, além do acompanhamento por psicólogo em pelo menos dois 

momentos, ao entrar no estudo e ao receber o resultado. 
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5.1.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

 

a. Inclusão: pacientes diagnosticados com câncer de mama e/ou ovário em 

idade jovem (<50 anos) ou com história familiar indicativa para estes tipos de 

câncer; submetidos ao questionário clínico-epidemiológico com aceite 

formalizado mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; e com idade maior que 18 (dezoito) anos. O teste genético foi 

oferecido aos pacientes afetados que se enquadraram ao menos um dos 

seguintes critérios: 

 Dois ou mais parentes afetados por câncer de mama;  

 Um parente afetado por câncer de mama e um parente afetado por 

câncer de ovário; 

 Três ou mais parentes afetados por câncer de mama e / ou ovário 

incluindo pelo menos um afetado por câncer de ovário; 

 Câncer de mama diagnosticado antes dos 35 anos; 

 Câncer de ovário diagnosticado antes dos 50 anos; 

 Câncer de mama bilateral; 

 Câncer de mama masculino; 

 Câncer em múltiplos órgãos incluindo câncer de mama. 

 

b. Exclusão: pacientes incapacitados de compreender o TCLE; indivíduos com 

diagnóstico de câncer de mama e/ou ovário com idade maior que 50 anos e 

sem história familiar para estes cânceres; ou indivíduos que não se 

enquadraram nos critérios de inclusão.  

 

 

5.2 Aconselhamento genético 

 

 

Todas as pacientes admitidas no presente estudo passaram pelo 

aconselhamento genético feito por um médico treinado pela Rede Nacional de 
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Câncer Familial do Instituto Nacional do Câncer (INCA). No aconselhamento 

genético foram apresentados à paciente os objetivos do estudo (TCLE) e, em 

seguida, em caso de aceite foi realizado um questionário clínico-epidemiológico 

padronizado e obtido a história familiar de câncer.  

Os dados referentes às características do tumor foram obtidos também no 

aconselhamento, a partir da análise do laudo emitido pelo patologista que fez o 

exame anatomopatológico, ou diretamente nos prontuários. Além do 

aconselhamento genético, as pacientes assim como os seus familiares que se 

disponibilizaram para o teste foram acompanhados pela psicóloga do grupo de 

pesquisa.   

 

 

5.3 Análises Laboratoriais 

 

 

5.3.1 Extração DNA genômico  

 

 

O sangue periférico foi coletado em tubos K3 EDTA. O DNA genômico foi 

extraído do sangue periférico utilizando: kits comerciais – (a) Gentra Puregene®, 

QIAGEN, USA, (b) Super Quik, Gene Analytical Genetic Testing Center, USA, (c) 

AxyPrep™ Blood genomic DNA Miniprep kit, AXYGEN, USA);  ou  (d) pelo método 

salina de Lahiri & Nurnberg (1991). Após a extração o DNA foi congelado a -20°C 

até análises posteriores. 

As amostras de DNA utilizadas para genotipagem tinham grau de pureza 

(A260:A280) entre 1.8 e 2.0. A medida do grau de pureza foi feita no 

espectrofotômetro SmartSpec™ Plus BIORAD®. Em cada reação foi utilizada entre 

20 e 25 ng de DNA. 
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5.3.2 Genotipagem dos AIMs 

 

 

Foram analisados nove marcadores informativos de ancestralidade. Sendo 

um polimorfismo de inserção/deleção (AT3-I/D), três inserções Alu (APO, PV92, 

Sb19.3) e mais cinco polimorfismos de nucleotídeos simples –SNP, nos loci: CKMM, 

FY-NULL, GC-1F, GC-1S, e LPL. Esses AIMs foram selecionados para análise, pois 

segundo a literatura, apresentam diferenciais de frequência entre as populações 

parentais δ>0.30 (BONILLA et al., 2004; COLLINS-SCHRAMM et al., 2002; COMAS 

et al., 2001; MARTÍNEZ-MARIGNAC et al., 2006; PARRA et al., 1998; SHRIVER et 

al., 2003; STONEKING et al., 1997).  

Os loci selecionados foram genotipados, segundo a convenção de Parra et al. 

(1998), como alelo*1 a presença da inserção (APO, AT3, PV92 e Sb19.3), 

correspondendo, a maior banda no gel. Enquanto, para os polimorfismos de 

nucleotídeos simples (CKMM, FY-NULL,GC-1F, GC-1S e LPL) a ausência do sítio 

de restrição (mutação) correspondeu ao alelo*1. Na Tabela 3 têm-se a descrição 

completa de cada marcador; e na Tabela 4, as sequências dos primers que foram 

utilizadas nas reações.  

As reações em cadeia de polimerase (do inglês, PCR – Polymerase Chain 

Reaction) foram personalizadas de acordo com os AIMs e realizadas em 

microplacas de 96 poços com capacidade de 200ul nos termocicladores Thermo 

Electron Corporation PxE 0.2 (Milford-MA, USA); ou Thermo modelo 2720 (Applied 

Biosystems™, USA); ou Veriti® 96 (Applied Biosystems™, USA). 

As amplificações foram feitas em um volume total de 25μl, composto por: 10-

25 ng de DNA, buffer (50mM KCl + 10mM TRIS-HCl pH 8.9), 1.0 - 2.0 mM MgCl2, 

200mM decada deoxinucleotídeo trifosfato (dNTP), 0,25 mM de cada primer, 1U Taq 

DNA Polimerase recombinante (Invitrogen™, USA) e água estéril até completar 25μl. 

As condições da PCR foram às seguintes: desnaturação inicial por 6 minutos 

à 94°C e pareamento inicial por 2 minutos (temperatura específica do primer); 35 

ciclos à 72°C por 1 minuto/ 94°C por 30 segundos/ temperatura específica do primer 

por 1 minuto; e 10 minutos à 72°C seguido de um ciclo ∞ à 4°C. Na Tabela 4 está 

demonstrada a temperatura de pareamento de cada primer. As condições de PCR 
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utilizadas no presente estudo foram baseadas em descrições na literatura (BATZER 

et al., 1996; BONILLA et al., 2004; PARRA et al., 1998; SHRIVER et al., 2003). 

Para os polimorfismos de nucleotídeos simples – SNP nos loci: FY-NULL, 

CKMM e LPL a genotipagem foi feita por Real Time-PCR. Sendo possível distinguir 

os alelos através da quantificação da fluorescência emitida por cada sonda 

específica (TaqMan® Assays). As amplificações foram feitas em um volume final de 

13 μl, composto por 5μl de água estéril, 6,3 μl da solução Universal PCR Master Mix 

TaqMan® (Applied Biosystems™, USA), 0,7 μl do primer/sonda (TaqMan® Assays, 

Applied Biosystems™, USA) e 20ng de DNA.  

Todas as reações foram realizadas em MicroAmp Optical 96-well Reaction 

Plate (Applied Biosystems™, USA). Os monitoramentos das fluorescências por Real 

Time-PCR foram feitos no termociclador ABI Prism® 7700 Sequence Detection 

Systems (Applied Biosystems™, USA). As condições do Real Time-PCR foram as 

seguintes: 1 ciclo a 50ºC por 1 minuto; 1 ciclo a 94ºC por 6 minutos; e, 40 ciclos a 

94ºC por 15 segundos/ 60ºC por 1minuto.  

Concluindo, a genotipagem do lócus bialélico GC (GC-1F e GC-1S) foi feita 

em duas etapas, primeiramente foi feita a amplificação do lócus GC por PCR 

seguida de eletroforese em gel de agarose a 2%, para verificar a presença produto 

amplificado. Na segunda etapa foram realizadas duas reações separadas de RFLP 

overnight com 5U das enzimas HaeIII e StyI (New England Biolabs Inc., Beverly, MA, 

USA), respectivamente, conforme recomendado pelo fabricante. Logo em seguida, 

foi realizada eletroforese em gel de poliacrilamida 6% corado com nitrato de prata 

2% para análise do padrão das bandas. 

 
 
            Tabela 3. Descrição dos AIMs estudados.  

Locus Tipo Localização #refSNP 

APOA1 Inserção Alu 11q23.3 rs3138522   

AT3-I/D Indel 76bp 1q25.1 rs3138521  

CKMM SNP 19q13.32 rs4884 

FY-NULL SNP 1q23.2 rs2814778 

GC-1F  SNP 4q13.3 rs7041 

GC-1S SNP 4q13.3 rs4588 

LPL SNP 8p21.3 rs285 

PV92 Inserção Alu 16q23.3 rs3138523  

Sb19.3 Inserção Alu 19p12 rs3138524 
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              Tabela 4. Primers, concentração do buffer das PCRs dos AIMs analisados. 

Locus Assay ID1 MgCl2 TA Primer 

APOA1 - 1,5 mM 50°C 
F: 5’-AAG TGC TGT AGG CCA TTT AGA TTA G-3’ 
R: 5’-AGT CTT CGA TGA CAG CGT ATA CAG A-3’ 

AT3-I/D - 1,5 mM 58°C 
F: 5’-CCA CAG GTG TAA CAT TGT GT-3’ 
R: 5’-GAG ATA GTG TGA TCT GAG GC-3’ 

CKMM C____958443_10 - - 
 
5-ACTTCTGGGCGGGGATCATGTCGTC[A/G]ATGGACTGGCCTTTCTCCAACTTCT-3’ 
 

FY-NULL C__15769614_10 - - 
 
5’-GGCCCTCATTAGTCCTTGGCTCTTA[C/T]CTTGGAAGCACAGGCGCTGACAGCC-3’ 
 

GC - 1,5 mM 58°C 
F: 5’-AGA TCT GAA ATG GCT ATT ATT TTG-3’ 
R:5’-GGA GGT GAG TTT ATG GAA CAG C-3’ 

LPL C__12104266_10 - - 
 
5’-AATTCAATGTCTCTTCATCTTTTAG[C/T]AGCTGTGGGGTTTTGTTGTTGTTCT-3’ 
 

PV92 - 2,0 mM 60°C 
F: 5’-AAC TGG GAA AAT TTG AAG AGA AAG T-3’ 
R: 5’-TGA GTT CTC AAC TCC TGT GTG TTA G-3’ 

Sb19.3 - 2,0 mM 63°C 
F: 5’-TCT AGC CCC AGA TTT ATG GTA ACT G-3’ 
R: 5’-AAG CAC AAT TGG TTA TTT TCT GAC-3’ 

                    F= forward primer; R= reverse primer; TA = temperatura de anneling; - não aplicável; 
1
número referência da sonda Taqman® 
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https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=ABAssayDetailDisplay&assayID=C____958443_10&Fs=y
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=ABAssayDetailDisplay&assayID=C__15769614_10&Fs=y
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=ABAssayDetailDisplay&assayID=C__12104266_10&Fs=y
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5.3.3 Genotipagem das mutações fundadoras de BRCA1, BRCA2, CHEK2 e TP53 

 

 

As mutações fundadoras foram genotipadas por:  

a)  AS-PCR seguido por eletroforese em gel de agarose a 2% – 

BRCA1*c.66_67delAG, BRCA1*c.5266dupC, BRCA2*c.5946_5946delT  e 

CHEK2*c.1100delC; ou 

b)  PCR seguido por RFLP e eletroforese em gel de agarose a 2,5% – 

CHEK2*c.470T>C, CHEK2*c.444 +1G>A e TP53*c.1010G>A; ou 

c) Sequenciamento direto – BRCA1*c.211 A>G. 

 

As amplificações foram feitas com volume final de 25l composto por: 

aproximadamente 25ng DNA, 0,25mM de cada primer, 0,2mM de cada dNTP, 1x 

PCR Buffer (50mM KCl + 10MmM Tris-HCl pH8,9), 1,0-2,5 mM MgCl2 , 1U Taq DNA 

Polimerase recombinante (Invitrogen™, USA) e água estéril até completar 25l. Para 

genotipar a mutação TP53*c.1010G>A, foi utilizada a Go Taq DNA (Promega, 

Madson, WI, USA) e a reação também foi composta de 1,25mM de solução de 

Betaína  (Sigma Aldrich®, USA). As condições detalhadas de todas as PCRs estão 

descritas na Tabela 5.  

Antes das reações de RFLP, confirmou-se a amplificação em gel de agarose a 

2% corato com EtBr. Para a AS-PCR da mutação CHEK2*c.1100delC utilizou-se 

como controle endógeno o SLC30A9 validado por Bayram et al. (2012) (Quadro 2). 

Na Tabela 6 estão descritas as mutações pontuais analisadas.  

 

 

  Quadro 2. Controle endógeno utilizado na AS-PCR.   

Gene Primer Tamanho 

SLC30A9 
F: 5’-GTC AAA GCC ACC AGT TAC AGT-3’  
R: 5’-TTC CCC ACC ACT TTA CTG AC-3’ 

309bp 

  F= forward primer; R= reverse primer 
 
 

 

As reações de RFLP feitas para genotipar as mutações CHEK2*c.470T>C e 

CHEK2*c.444+1G>A, e TP53*c.1010G>A, o produto da PCR foi digerido overnight 
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com cinco unidades das enzimas de restrição PstI, Hpy188III, e HhaI (New England 

Biolabs Inc., Beverly, MA), respectivamente, conforme recomendado pelo fabricante. 

Os resultados obtidos por AS-PCR ou PCR/RFLP foram validados por 

sequenciamento. Todos os casos positivos foram confirmados por duas reações de 

sequenciamento separadas. Além disso, os dez parentes disponíveis de pacientes 

do estudo também foram genotipados para essas mesmas mutações.  

Antes do sequenciamento, o produto da PCR foi purificado com o auxílio do 

PureLink® PCR Purification Kit (Invitrogen™, USA), depois submetido a reação de 

sequenciamento utilizando BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied 

Biosystems™, USA) com o primer forward e o primer reverse separadamente (ver 

Tabela 3). Cada reação foi composta por: ~5ug/ul de DNA (produto do PCR 

purificado), 2.5pmol de cada primer, 1x BigDye®Terminator, 1x BigDye® 

Sequencing Buffer e água deionizada até completar 8ul. 

Depois, foi feita a precipitação com 80 l de isopropanol a 70% em dois ciclos 

de centrifugação (1 ciclo de 2254 × g por 45’; 1 ciclo de 114 × g por 4’), seguida de 

denaturação à 95°C por 5’ e resuspensão com 10l de formamida Hi-Di (Applied 

Biosystems™, USA), e por fim o sequenciamento no Genetic Analyzer 3130xl 

(Applied Biosystems™, USA).  

As sequências obtidas por sequenciamento foram analisadas no CLC Bio 

Sequence Viewer version 6.8.1 (CLC Bio A/S, Denmark); e BioEdit Sequence 

Alignment Editor version 7.1.9 (Hall, 1999) ou FinchTV 1.4.0 (Geospiza Inc., USA). A 

sequência referência de cada gene de susceptibilidade analisado foram: 

NG_005905.2 (BRCA1), NG_012772.3 (BRCA2), NG_008150.1 (CHEK2) e 

NG_017013.2 (TP53), as quais estão disponíveis no GenBank (NCBI, NIH, USA).  

https://products.invitrogen.com/ivgn/en/US/adirect/invitrogen?cmd=IVGNprodListLink&FeatureType=1201&Feature=141301
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Tabela 5. Primers e ciclo das PCRs das mutações pontuais estudadas. 

*-1,5 °C cada ciclo **-0,5°C cada ciclo  

 

 

 

Gene Mutação MgCl2 Primer Ciclo PCR Referência 

BRCA1 

c.211A>G 1,5 mM 

 
F: 5’-CTC TTA AGG GCA GTT GTG AG-3’ 
R: 5’-GAT GAA TGG TTT TAT AGG AAC GC-3’ 
 
 

1x   │95°C – 5’ 
35x │ 95°C – 60’’; 55°C – 60’’; 72°C – 2’ 
1x   │72°C – 7’; 10°C ∞ 

- 

c.66_67delAG 2,5 mM 
F: 5’-GGG TTG GCA GCG ATA TGT GAA AAA-3’ 
Rwt: 5’- AGT GGG AGA GGC AGA GTG GAT GGA-3 
Rmut: 5’ TGA CTTACC AGA TGG GAC ACT A-3 

1x   │94°C – 2’ 
10x │ 92°C – 20’’; 68°C

*
 – 20’’; 72°C – 20’’ 

30x │ 94°C – 10’’; 57°C – 30’’; 72°C – 30’’ 
1x   │ 72°C – 4’; 10°C  ∞ 

Struewing et al. (1997)
 

c.5266dup 1,5 mM 
F: 5’-ATA TGA CGT GTC TGC TCC AC-3’ 
Rwt: 5- GGG AAT CCA AAT TAC ACA GC-3’ 
Rmut: 5’- CCT TTC TGT CCT GGG GAT T-3’ 

1x   │94°C – 2’ 
10x │ 92°C – 20’’; 60,5°C

*
 – 20’’; 72°C – 20’’ 

30x │ 94°C – 10’’; 57°C – 30’’; 72°C – 30’’ 
1x   │ 72°C – 4’; 10°C  ∞ 

Struewing et al. (1997)
 

BRCA2 c.5946_5946delT 2,0 mM 
Fwt: 5’-CGA AAA TTA TGG CAG GTT GTT ACG AG-3’ 
Fmut: 5’-CGA TTT TTA GCA CAG CAA GG-3’ 
R: 5’-GCT CTG GGT TTC TCT TAT CAA CAC GA-3’ 

1x   │94°C – 2’ 
10x │ 94°C – 20’’; 68°C

*
 – 20’’; 72°C – 20’’ 

30x │ 94°C – 10’’; 57°C – 30’’; 72°C – 30’’ 
1x   │ 72°C – 4’; 10°C  ∞ 

Struewing et al. (1997)
 

CHEK2 

c.1100delC 1,5 mM 
F: 5’-GCA AAG ACA TGA ATC TGT AAA GTC-3’ 
Rwt: 5’ -AAA TCT TGG AGT GCC CAA AAT CAG-3’ 
Rmut: 5’ -AAA TCT TGG AGT GCC CAA AAT AAT-3’ 

1x   │95°C – 5’ 
40x │ 95°C – 20’’; 55°C – 20’’; 72°C – 20’’ 
1x   │ 72°C – 5’; 10°C ∞ 

Bayram et al. (2012)
 

c.444+1G>A 1,5 mM 
F: 5’-ATT TAT GAG CAA TTT TTA AAC G-3’ 
R: 5’-TCC AGT AAC CAT AAG ATA ATA ATA TTA C-3’ 

1x   │95°C – 5’ 
35x │ 94°C – 60’’; 53°C – 60’’; 72°C – 60’’ 
1x   │ 72°C – 7’; 10°C ∞  

Bayram et al. (2012) 

c.470T>C 1,5 mM 
F: 5’-ACC CAT GTA TCT AGG AGA GCT G-3’ 

R: 5’-CCA CTG TGA TCT TCT ATG TCT GCA- 3’ 

1x   │95°C – 5’ 
35x │ 95°C – 30’’; 56°C – 40’’; 72°C – 40’’ 
1x   │ 72°C – 5’; 10°C  ∞ 

Bayram et al. (2012) 

TP53 c.1010G>A 2,0 mM 
F: 5’-CTG AGG CAC AAG AAT CAC-3’ 
R: 5’-TCC TAT GGC TTT CCA ACC-3’ 

1x   │95°C – 5’ 
20x │ 94°C – 30’’; 60,5°C

**
 – 30’’; 72°C – 40’’ 

35x │ 95°C – 30’’; 55°C – 40’’; 72°C – 40’’ 
1x   │ 72°C – 5’; 10°C  ∞ 

-
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Tabela 6. Descrição das mutações pontuais estudadas. 

Gene 
Descrição mutação 

Éxon Tipo #refSNP Genotipagem 
c.DNA Proteína 

BRCA1 

c.211A>G  p.R71G 5 Missense  rs80357382 Sequenciamento 

c.66_67delAG p.Leu22_Glu23delinsLeuValfs 2 Frameshift rs80357713 AS-PCR 

c.5266dupC p.Ser1755?fs 20 Frameshift rs80357906 AS-PCR 

BRCA2 c.5946_5946delT p.Ser1982Argfs 11E Frameshift rs80359550 AS-PCR 

CHEK2 

c.1100delC - 13 Missense ---- AS-PCR 

c.444+1G>A  - * Frameshift rs121908698  PCR/RFLP 

c.470T>C p.I157T 5 Missense rs17879961 PCR/RFLP 

TP53 c.1010G>A p.R337H 10 Missense rs121912664 PCR/RFLP 
* região intrônica (entre os éxons 3 e 4) 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=80357382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=80357906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=121912664
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5.4 Análises Estatísticas 

 

 

As análises das frequências alélicas, o equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) e 

o desequilíbrio de ligação (LD), dos marcadores informativos de ancestralidade e 

dos marcadores de susceptibilidade, foram realizadas no GENEPOP 1.2 

(RAYMOND & ROUSSET, 1995). A estimativa de ancestralidade foi feita no 

ADMIX95 (CHAKRABORTY, 1985) a partir das frequências genotípicas dos AIMs 

observadas na população de estudo e das frequências descritas nas populações 

ancestrais, africana, ameríndia e europeia (SHRIVER et al., 2003).  

No STRUCTURE 2.3.4 (PRITCHARD et al., 2000) foi realizada a análise de 

estratificação populacional com 100.000 interações “burn in period”, K=3 e 10.000 

interações adicionais. Os dados genotípicos dos AIMs das populações africana, 

ameríndia e europeia foram cedidos pelo Dr. Mark Shriver da Pensilvania University. 

Os grupos comparativos foram: (1) Africano – Nigerianos; (2) Ameríndio – índios dos 

EUA e América do Sul; e (3) Europeu – Espanhóis e Alemães. Os dados clínicos e 

epidemiológicos da população de estudo foram analisados por estatística descritiva 

(média, desvio padrão, percentual) no SPSS 21 (versão teste) e no Epi Info™ versão 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

6   RESULTADOS  

 

 

6.1 História clínica da população de estudo 

 

 

A idade média ao diagnóstico da população de estudo foi 43,08 anos 

(DP±10,85). A maioria dos casos de câncer foi do tipo unilateral (68,63%; 70/102), 

sendo o câncer mama o mais frequente (91,2%; 93/102), seguido do ovariano (4,9%; 

5/102), ou ambos (3,9%; 4/102) (Tabela 7). Entre os casos de câncer de mama o 

tipo histológico mais comum foi o carcinoma ductal infiltrante (70,1%; 64/93), 

enquanto entre os casos de câncer de ovário foi o cistoadenocarcinoma seroso 

(77,8%; 3/5) (Tabela 8).  

Nos casos com estudo imunohistoquímico disponível (74,51%; 76/102), 

observou-se que o imunofenótipo mais frequente foi: receptores de estrógeno (RE) e 

progesterona (RP) positivos e HER-2 negativo (28,43%; 29/76), enquanto o tipo 

considerado mais agressivo, triplo negativo (ausência de expressão dos RE, RP e 

HER-2), foi o segundo mais frequente (13,73%; 14/76) (Tabela 9).  

 Na análise do perfil clínico da população de estudo, se observou que a idade 

média da menarca foi de 12,89 anos (DP±1,65) e a maioria fez uso de 

anticoncepcional oral por mais de um ano (65,7%; 67/102), mas teve filhos pelo 

menos duas vezes (65,8%; 64/102). Nessa, grande parte também se classificou 

como não fumante (66,7%; 68/102).  

 Ao estratificar a população de estudo segundo história familiar de câncer, 

houve variação quanto à idade ao diagnóstico: (a) no grupo de pacientes com 

história familiar (83,33%; 85/102) a idade média ao diagnóstico foi maior, 43,95 anos 

(DP± 10,51); (b) enquanto, no grupo de pacientes sem história familiar de câncer 

(16,66%; 17/102), a idade média ao diagnóstico foi 38,76 anos (DP± 11,80). Na 

estratificação, de acordo com o tipo de câncer, a idade média ao diagnóstico 

também variou: 43,25 anos (DP±10,85) entre os pacientes com câncer de mama, 

37,40 anos (DP±9,09) com câncer de ovário, e 46,25 anos (DP±13,27) com câncer 

de mama e ovário. 
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 Para as demais características clínicas analisadas não houve diferença 

proporcional para as estratificações de acordo a história familiar ou de acordo o tipo 

de câncer. Nota-se também, que a proporção de pacientes que teve recidiva foi 

relativamente pequena 17,6% (18/102), mas temos que considerar que este 

subestudo faz parte de um estudo que ainda está em andamento (Tabela 7). 

 

 

     Tabela 7. Dados clínico-epidemiológicos da população estudo. 

Características        % N 

Tipo de Câncer 

Mama 91,2% 93 

Ovário 4,9% 5 

Mama e ovário 3,9% 4 

Localização tumor 

Unilateral 68,63% 70 

Bilateral 3,92% 4 

SI 27,45% 28 

Naturalidade 

Capital 29,4% 30 

Interior 52,0% 53 

Outros Estados 16,7% 17 

SI 1,96% 2 

Auto-denominação cor/raça 

Branca 36,3% 37 

Mulata 40,2% 41 

Negra 20,6% 21 

SI 2,94% 3 

História Familiar 

Sem história familiar 16,7% 17 

Apenas parentes 1º grau 10,8% 11 

Parentes 1° e 2° grau 16,7% 17 

Parentes 1º e 3º grau 4,9% 5 

Apenas parentes 2° grau 9,8% 10 

Parentes 2° e 3º grau 12,7% 13 

Apenas parentes 3º grau 7,8% 8 

Parentes 1º, 2º e 3º grau 19,6% 20 

Uso de anticoncepcional 

Sim 65,7% 67 

Não 17,6% 18 

SI 16,7% 17 

Paridade 

0 23,5% 24 

1-2 45,1% 46 

3-4 15,7% 16 

5 2,0% 2 

SI 13,7% 14 

Recidiva 

Sim 17,6% 18 

Não 52,4% 54 

SI 29,4% 30 

Fumante 

Sim 15,7% 16 

Não 66,7% 68 

SI 17,6% 18 
      SI = sem informação 
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   Tabela 8. Tipos histológicos de acordo o tipo de câncer. 

Tipo histológico 
Tipo de câncer 

Total 
Mama Ovário Mama e ovário* 

Ductal infiltrante 68,8% (64) - 100% (4) 66,7% (68) 

Lobular infiltrante 2,1% (2) - - 1,9% (2) 

Ductal infiltrante e Paget de mamilo 1,1% (1) - - 0,9% (1) 

Carcinoma metaplásico 1,1% (1) - - 0,9% (1) 

Ductal in situ 8,6% (8) - - 7,8% (8) 

Lobular in situ 5,4% (5) - - 4,9% (5) 

Medular 1,1% (1) - - 1,1% (1) 

Mucinoso 1,1% (1) - - 1,1% (1) 

Papilífero 2,1% (2) - - 1,9% (2) 

Cistoadenocarcinoma seroso - 60,0% (3) 100% (4)* 2,9% (3) 
Cistoadenocarcinoma seromucinoso - 20,0% (1) - 1,1% (1) 
Cistoadenocarcinoma mucinoso - 20,0% (1) - 1,1% (1) 
SI 8,6%(8) - - 7,8% (8) 

Total  91,2% (93)  4,9% (5) 2,9% (4) 100% (102) 
Nota: * apenas uma célula contabilizada na coluna total; as 10 pacientes sem informação não foram contabilizados. - não 
aplicável 

   
 
 
 
 
 
                
 
     Tabela 9. Perfil imunohistoquímico dos tumores de mama. 

RE RP HER-2 Frequência Percentual 

Pos Pos Neg 29 28,43% 

Neg Neg Neg 14 13,73% 

Pos Pos Pos 12 11,76% 

Neg Neg Pos 8 7,84% 

Pos Neg Pos 4 3,92% 

Pos SI Pos 2 1,96% 

Pos Neg Neg 2 1,96% 

Pos SI Neg 1 0,98% 

Pos SI SI 1 0,98% 

Neg SI Pos 1 0,98% 

Neg Neg SI 1 0,98% 

Pos Neg SI 1 0,98% 

SI SI SI 26 25,49% 

Total 102 100,00% 
RE = receptor de estrógeno; RP = receptor de progesterona; HER2 = Human Epidermal Growth Factor    Receptor 2; 
neg= negativa; pos = positiva; SI = sem informação 
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No grupo de pacientes com história familiar de câncer (83,33%; 85/102), 

observamos que a maioria tinha o perfil sugestivo da síndrome HBOC, nenhuma 

delas apresentava história familiar sugestiva de LFS, síndrome bastante rara, ou 

mesmo a LFL, que possui critérios clínicos mais amplos que LFS. Ao analisar a 

frequência dos cânceres relacionados à HBOC, mama, ovário, próstata e pâncreas, 

segundo o grau de parentesco destas pacientes, observa-se que o câncer de mama 

foi o mais frequente em todos os graus de parentesco, seguido do câncer de 

próstata, ovário e pâncreas (Figura 2).  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Frequência dos cânceres relacionados à HBOC segundo o grau de parentesco no 
grupo de pacientes com história familiar. 
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6.2 Ancestralidade fenotípica e genética 

 

 

Em relação à procedência e autodenominação raça/cor, observamos que 

grande parte das pacientes foi proveniente do interior do estado da Bahia (52%; 

53/102) e se classificou como mulata ou branca (76,5%; 78/102). E, quando 

questionadas sobre o padrão de mistura familiar (contribuição ancestral), 56,9% 

(58/102) das pacientes não sabiam especificar o padrão de contribuição ancestral de 

suas famílias, referindo-se como “brasileira” ou “misturada”. Entre as pacientes que 

conheciam suas referências ancestrais (43,1%; 44/102), grande parte reportou 

contribuição europeia paterna e/ou materna (84,09%; 37/44).  

 Na análise genética com os AIMs para verificar o padrão de contribuição 

ancestral, o modelo mais adequado segundo a estimativa foi o tri-híbrido com 62,2% 

de contribuição europeia, 31,2% africana, e 6,6% ameríndia, sendo estes valores 

estatisticamente significantes (r2= 0,991) (Tabela 10). Nota-se também, que a 

frequência do alelo*1 de cada marcador na população de estudo comparada com 

suas ancestrais, apresenta frequências alélicas intermediarias (Tabela 11). 

Como a maioria das pacientes foi proveniente do interior do estado da Bahia, 

foi realizada uma segunda estimativa de ancestralidade estratificando segundo o 

local de nascimento, interior e capital da BA, sem contar os pacientes de outros 

estados ou de origem desconhecida (18,6%; 19/102). Nessa segunda análise de 

estimativa de ancestralidade foi observado que no grupo de pacientes procedentes 

do interior da BA a contribuição ancestral europeia foi maior (57,3%), quando 

comparado com o grupo de pacientes de Salvador (50,6%) (Tabela 10).  

 

 

     Tabela 10. Contribuição ancestral da população de estudo total e estratificada. 

Contribuição 
População* Capital Interior 

m s.e. m s.e. m s.e. 

Africana 0,312 0,011 0,350 0,008 0,386 0,023 

Ameríndia 0,066 0,036 0,143 0,012 0,040 0,017 

Europeia 0,622 0,034 0,506 0,011 0,573 0,029 

r2 0,991 0,998 0,974  
           *População estudo = capital + interior + outros estados; m= proporção média; s.e. = standard error 
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Tabela 11. Comparativo de frequência dos AIMs entre populações. 

Locus  

Frequência alélica 

AFR AME EUR 
População 

estudo* 
Capital Interior 

APOA1 0,420 0,977 0,925 0,759 0,700 0,798 

AT3-I/D 0,858 0,061 0,282 0,402 0,540 0,423 

CKMM 0,164 0,904 0,313 0,318 0,380 0,270 

FY-NULL 0,001 1.000 0,998 0,722 0,680 0,690 

GC-1F  0,853 0,339 0,156 0,364 0,367 0,378 

GC-1S 0,069 0,542 0,607 0,227 0,267 0,203 

LPL 0,971 0,442 0,492 0,660 0,772 0,612 

PV92 0,225 0,792 0,152 0,243 0,300 0,202 

Sb 19.3 0,415 0,645 0,903 0,747 0,700 0,735 
  Nota: Freqüência do alelo*1 em Africanos (AFR), Ameríndios (AME) e Europeus (EUR) (Shriver et al., 2003). 
  *População estudo = capital + interior + outros estados 

 

 

 

Uma terceira análise de ancestralidade genética foi conduzida no 

STRUCTURE para estimar a ancestralidade de cada paciente. Nessa análise o 

genótipo dos nove AIMs de cada paciente foi comparado com os genótipos de 

pessoas de populações parentais (africana, ameríndia, europeia), conforme modelo 

matemático descrito anteriormente, assumindo que: (a) os grupos populacionais 

(população de estudo e populações ancestrais) são independentes, ou (b) os grupos 

populacionais são dependentes.   

Nessa análise, foi estatisticamente significante a estimativa de que os grupos 

são independentes (r= 0.5621), embora se observe que a população de estudo 

demonstre pouca característica de heterogeneidade (Figura 3A), quando comparada 

à análise que assume que os grupos são dependentes (Figura 3B), a qual obteve 

baixa significância estatística (r=0.0873).  

Observa-se que a amostra em estudo está em HWE, apresentando valor de 

teste estatisticamente significativo (p=0,0007). Sendo ainda possível, observar 

evidências de subestruturação populacional, na análise de desequilíbrio de ligação, 

na qual os marcadores nos loci AT3 e FY-NULL, apresentaram valores de 

significância p<0,05 (Tabela 12). 
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Figura 3. Estimativa de mistura individual da população de estudo.  
1= Europeu; 2= Ameríndio; 3= Africano; 4= População estudo. Relação independente (A) e dependente (B). 
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       Tabela 12. Desequilíbrio de ligação dos AIMs estudados. 

Locus#1 Locus#2 Valor de p s.e. 

SB19 AT3 0,284 0,008 

SB19 APO 0,404 0,006 

AT3 APO 0,293 0,006 

SB19 PV92 1,000 0,000 

AT3 PV92 0,979 0,001 

APO PV92 0,236 0,006 

SB19 FY-NULL 0,578 0,007 

AT3 FY-NULL 0,001 0,000 

APO FY-NULL 0,012 0,001 

PV92 FY-NULL 0,720 0,005 

SB19 CKMM 0,144 0,006 

AT3 CKMM 0,788 0,004 

APO CKMM 0,203 0,006 

PV92 CKMM 0,520 0,006 

FY-NULL CKMM 0,483 0,007 

SB19 LPL 0,225 0,007 

AT3 LPL 0,217 0,005 

APO LPL 0,558 0,007 

PV92 LPL 0,286 0,006 

FY-NULL LPL 0,012 0,001 

CKMM LPL 0,622 0,006 

SB19 GC 0,653 0,008 

AT3 GC 0,732 0,006 

APO GC 0,869 0,004 

PV92 GC 0,518 0,010 

FY-NULL GC 0,650 0,008 

CKMM GC 0,624 0,008 

LPL GC 0,673 0,007 
                  s.e. = standard error 
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6.3 Frequências das mutações fundadoras analisadas e perfil clínico 

 

 

Das mutações pontuais analisadas nos genes BRCA1, BRCA2, CHEK2 e 

TP53, duas foram encontradas: uma do gene BRCA1, c.211A>G (p.R71G) e outra 

do gene TP53, c.1010G>A (p.R337H). Três pacientes apresentaram em 

heterozigose a BRCA1*c.211A>G (2,94%; 3/102) e uma paciente apresentou, 

também em heterozigose, a mutação TP53*c.1010G>A (0,98%; 1/102).  Na Figura 4 

têm-se a representação eletroferográfica para os alelos mutantes e selvagens das 

mutações encontradas. Não houve resultado discordante para as mutações 

analisadas entre as pacientes do estudo e seus parentes (10 mulheres).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Eletroferogramas das mutações BRCA1*c.211A>G (1) e TP53*c.1010G>A (2). 

 

 

Todas as pacientes positivas para essas mutações tinham contribuição 

ancestral europeia elevada (~100,0%), embora uma tenha reportado mistura com 

negros na família. Todas as pacientes com essas mutações apresentavam história 

familiar com predominância de câncer de mama e ovário. 
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Entre as pacientes com a mutação BRCA1*c.211A>G a história familiar de 

duas envolvia parentes de 1°, 2° e 3° graus, e uma envolvia parentes de 1º e 3º 

graus. Outros cânceres além dos relacionados à HBOC foram observados nas 

famílias, como colo do útero e pulmão. Apenas uma paciente informou a ocorrência 

de uniões consanguíneas na família. Na Figura 5 demonstra-se a história familiar de 

uma paciente positiva e outra negativa para a mutação BRCA1*c.211A>G.  

A paciente com a mutação TP53*c.1010G>A apresentou história familiar de 

câncer mama envolvendo um parente de 1º grau, embora essa paciente tenha 

história familiar pouco sugestiva, essa parece se enquadrar nos critérios de HBOC.  

Com relação ao perfil clínico do grupo de pacientes com mutação, a idade da 

menarca variou entre 11 e 15 anos. Embora a maioria tenha usado anticoncepcional 

oral por mais de um ano (75%; 3/4), metade dessas pariu (50%, 2/4) entre duas e 

quatro vezes. E, apenas uma paciente teve um novo tumor, sendo; primeiro câncer 

de ovário e depois mama (Figura 5, Pct#33).  

Ainda nesse grupo, a maior parte das pacientes (75%; 3/4) não se declarou 

como fumante. As outras características clínico-patológicas das pacientes com as 

mutações BRCA1*c.211A>G e TP53*C.1010G>A estão descritas na Tabela 13. Na 

Figura 6 demonstra-se a distribuição espacial desse grupo de pacientes como de 

toda a população de estudo.  
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       Tabela 13. Características clínico-patológicas das pacientes com as mutações BRCA1*c.211A>G e TP53*c.1010G>A. 

#Pct Idade Câncer Histopatologia Grau U/B RE RP HER-2 

#33 39 Ma e ov** 
Ductal infiltrante e cistoadenocarcinoma seroso III/II U neg neg neg 

#79 46 Ma Medular X U neg neg neg 

#96* 53 Ma Lobular invasivo I U pos  pos neg 

#101 52 Ma Ductal infiltrante II U neg neg neg 
Ma= mama; ov= ovário; neg = negativo; pos = positivo; *com mutação c.1010G>A **pct teve câncer de ovário e recidiva na mama (42anos);

 
U= unilateral; B = bilateral RE = receptor de 

estrógeno; RP = receptor de progesterona; HER2 = Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. 
 

 
 
 
 
 
 

5
1
 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Heredogramas de famílias com pacientes negativas e positivas para a mutação 
BRCA1*c.211A>G. 
Nota: a = anos. A pct probando (#33) teve câncer de ovário (39a) e recidiva na mama (42a); + = positiva; - negativa. 
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Figura 6. Distribuição espacial da população de estudo (A) e das pacientes com as 
mutações BRCA1*c.211A>G e TP53*c.1010G>A (B).   
Nota: Ponto A = Salvador; Ponto B= Iaçú; Ponto C= São Desidério; Estrela amarela =  pct com a BRCA1*c.211A>G =; Estrela 
vermelha = pct com a TP53*c.1010G>A. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

7.1 Características clínico-epidemiológicas da população de estudo 

 

 

A população de estudo embora com maioria procedente do NE brasileiro, 

caracterizado como região de maior contribuição africana (ABE-SANDES et al., 

2010; BOMFIM, 2012; FELIX et al., 2010; MACHADO, 2008), apresentou maior 

contribuição europeia, mesmo após análise estratificada segundo o local de 

nascimento, capital (50,6%) e interior (57,3%). Apesar do painel de AIMs utilizado 

ser restrito, têm-se evidências de estruturação populacional para alguns 

marcadores, como AT3 e FY-NULL, que na análise de desequilíbrio de ligação 

apresentou valor de p<0,05, mas isso é esperado, pois estes marcadores estão a 

poucos cM de distância (Tabela 12). 

Mas, deve-se considerar que a maioria das pacientes é procedente do interior 

do estado da Bahia (52%), onde há predomínio de população branca, associação 

descrita por Azevêdo et al. (1982). Além disso, a maioria se autodenominou como 

mulata ou branca (~77%), e segundo Bomfim (2012), ao analisar diferentes grupos 

populacionais brasileiros, japoneses, ameríndios e afro-descendentes, existe 

correlação entre a variação normal de pigmentação da pele e ancestralidade 

genética.  

Apesar da alta contribuição ancestral europeia (Tabela 10), na análise de 

estruturação da população estudo (Figura 3); observa-se que a população de estudo 

tem características de população heterogênea nos dois modelos de estimativa 

utilizados, grupos populacionais independentes (r= 0.5621) e grupos populacionais 

dependentes (r=0.0873). Conquanto, devemos considerar que o número de AIMs 

utilizados foi restrito, o que reflete nos valores de significância das análises de 

estimativa, principalmente ao assumir que os grupos populacionais estão 

relacionados (dependentes).  

Em geral, a incidência de câncer é maior a partir dos 50 anos de idade (INCA, 

2013), na população de estudo a idade média ao diagnóstico foi menor, 43,08 anos. 

Na estratificação quanto à história familiar de câncer, o grupo de pacientes com 
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história familiar teve idade média de 43,95 anos, mas no grupo de pacientes sem 

história familiar a diferença foi mais relevante, 38,76 anos. E, entre as pacientes com 

mutação a idade média ao diagnóstico foi de 47,5 anos (Tabela 13). Isto sugere que 

talvez não exista uma relação direta entre perfil genotípico alterado e 

desenvolvimento de câncer em idade jovem, porém devemos considerar o tamanho 

da amostra do presente estudo que foi pequena. 

Em um estudo conduzido na Asturias, norte da Espanha, por Blay et al. 

(2013) foi possível observar esse mesmo padrão. A idade ao diagnóstico das 

pacientes com câncer de mama que apresentaram mutações em BRCA1 variou 

entre 33 e 78 anos, e nas pacientes com câncer de ovário foi entre 41 e 82 anos.  

Outro estudo com cânceres relacionados a mutações em BRCA, como o 

câncer de próstata, foi observado o mesmo padrão para idade. Giusti et al. (2003) ao 

verificar a relação entre mutação em BRCA e câncer de próstata em homens 

Ashkenazi, não foi encontrado diferença entre a idade média ao diagnóstico entre os 

casos com e sem mutação de BRCA.  

Mas, outro fator importante observado foi a história familiar. Entre as 

pacientes com mutação, BRCA1*c.211A>G ou TP53*c.1010G>A, foi observado um 

número significativo de casos de câncer de mama e ovário, principalmente entre os 

parentes de 1º grau, o que demonstra que realmente a história familiar indicativa de 

HBOC é um importante fator de risco no desenvolvimento do câncer de mama e 

ovário hereditário (APOUSTOLOU & FOSTIRA, 2013; HUNN & RODRIGUEZ, 2012; 

SMITH, 2012). Aqui também se ressalta a importância do câncer de próstata no 

quadro de HBOC, pois se observou que esse foi o segundo câncer mais frequente 

entre o 1º e 2º graus de parentesco entre as pacientes que apresentavam história 

familiar (Figura 2).   

No grupo das pacientes com câncer de mama o tipo histológico mais 

frequente foi o carcinoma ductal infiltrante (CDI) (64,7%), mas o perfil 

imunofenotípico mais frequente foi estrógeno e progesterona positivos e HER-2 

negativo (RE+, RP+ e HER2-). Entretanto, isso não descarta a associação entre o 

perfil imunofenotípico RE+, RP+ e HER2- com mutações em BRCA1, como foi 

observado por Blay et al. (2013) em pacientes da Asturias, pois aqui não foi 

analisado o gene completo. Mas, nas pacientes com mutação observou-se o perfil 

triplo negativo, associado com mutações em BRCA1 e pior prognóstico. Nesse 
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grupo, além do CDI foi observado outro tipo histológico de caráter invasivo, o 

medular (GROEP et al., 2011; PACHECO et al., 2013; REDDING et al., 2012; 

ROBERTSON et al., 2012).   

Entre as pacientes com câncer de ovário, o tipo histológico mais frequente foi 

o seroso (77,8%), o qual é o mais comum entre os casos de câncer de ovário e 

BRCA positivo (ALVARENGA et al., 2003). O tipo histológico seroso é classificado 

como tumores do tipo II, geralmente, diagnosticados em estádios avançados, 

apresentando comportamento extremamente agressivo. A esse subtipo a sobrevida 

em cinco anos é reduzida para 68%, enquanto ao tipo I é de 94% (DERCHAN et al., 

2009). 

A paridade, fator considerado protetor inclusive entre pacientes com câncer 

de ovário e mutação em BRCA1/2 (MODAN et al., 2001), foi predominante na 

maioria das pacientes (76,5%), pelo menos entre uma e duas vezes (45,1%); e no 

grupo das pacientes com mutação, 50% pariram, e a paciente que teve câncer de 

mama e ovário pariu duas vezes.  

Isso sugere que a paridade talvez não seja um fator modulador no 

desenvolvimento do câncer de ovário, mas temos que considerar o tamanho da 

amostra do presente estudo, pois das três pacientes com mutação em BRCA1 

apenas uma teve câncer de ovário e mama. Outro componente que deve ser 

observado é o intervalo entre as gestações, pois quanto maior o intervalo, maior o 

efeito protetor. A gravidez depois dos 35 anos é duas vezes mais protetora contra o 

câncer de ovário do que a gravidez antes dos 25 anos (HUNN & RODRIGUEZ, 

2012).  

A idade média da menarca do grupo geral e do grupo de pacientes com 

mutação foi semelhante. Embora a população de estudo seja pequena (102 

pacientes), outros estudos demonstram que a idade da menarca não está 

relacionada com risco de câncer de mama e ovário, inclusive em pacientes com 

mutação em BRCA1/2, como no estudo de Chang-Claude et al. (2007) com 1.601 

pacientes. Embora, a hipótese que possam ocorrer diferenças entre populações não 

seja descartada (GONG et al., 2012).  

Segundo o estudo prospectivo de Hunter et al. (2010), o uso do 

anticoncepcional está associado com o aumento de risco de 1,33 vezes para 
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desenvolvimento de câncer de mama; e esse risco é aumentado para 3,05 vezes em 

pacientes que fazem o uso dos de formulações trifásicas com levonorgestrel.  

Contudo, a relação entre uso de anticoncepcional oral e desenvolvimento de 

câncer de ovário não está clara. No estudo de Narod et al. (1998) com mulheres de 

diversas nacionalidades foi observado que o uso de anticoncepcional reduzia o risco 

de câncer de ovário inclusive entre mulheres com mutações em BRCA1 ou BRCA2.  

Já Modan et al. (2001), ao verificar a relação da paridade, uso de 

contraceptivo oral e risco de câncer de ovário em mulheres judias com e sem 

mutação em BRCA1 e BRCA2, observaram que até mesmo entre mulheres com 

mutação em BRCA1/2 a paridade promovia redução de risco e a cada nascimento 

isto era mais evidente. Porém, o uso de anticoncepcional não promovia semelhante 

redução de risco, mesmo em casos de uso prolongado (> 5 anos). No presente 

estudo não foram observadas diferenças proporcionais para uso de anticoncepcional 

entre os grupos de pacientes com e sem mutação, pois a maioria fazia uso de 

contraceptivo oral (65,7%). 

O fumo não está intrinsecamente relacionado com o câncer de mama e 

ovário, como aos cânceres de boca e pulmão. E, na população de estudo um 

número reduzido de pacientes tinha esse hábito (~16%). Entre as pacientes que 

apresentaram mutação nenhuma era tabagista.  

Embora no presente estudo, apenas quatro pacientes (3,92%) apresentaram 

mutações germinativas de significância clínica, isso não exclui a possibilidade das 

outras pacientes terem mutações nesses mesmos genes de susceptibilidade. Pois, 

não houve cobertura completa desses genes, além da possibilidade da ocorrência 

dos cânceres estarem relacionados a mutações em outros genes de susceptibilidade 

envolvidos no controle e reparo do ciclo celular.  

No presente estudo, foram selecionadas mutações pontuais de significância 

clínica e fundadora com maior probabilidade de ser encontrada; baseando-se no 

contexto histórico de formação da população brasileira e revisão de literatura, como 

discutido anteriormente.  

Também é importante considerar, que este número de pacientes com 

mutações (3,92%) em genes de susceptibilidade é altamente significante; e o 

presente resultado demonstra o poder do painel de mutações selecionado, como 

dos critérios de seleção do estudo.  
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7.2 Perfil mutacional: BRCA1*c.211A>G e TP53*c.1010G>A 

 

 

No presente estudo duas mutações foram encontradas, a BRCA1*c.211A>G 

(2,94%) e a TP53*c.1010G>A (0,98%), ambas em genes de alta penetrância. Na 

Figura 6 têm-se a distribuição espacial das pacientes com essas mutações, e 

podemos observar a distribuição das pacientes desde o litoral, Salvador, até o 

interior, São Desidério, uma distância de aproximadamente 878 km.  

A primeira mutação foi descrita como mutação fundadora da Galícia por Vega 

et al. (2001) em seis famílias todas com ancestrais espanhóis galegos. A Galícia fica 

situada no Noroeste da Espanha, extremo oeste do continente Europeu. Essa 

caracterizada como uma região de baixo fluxo gênico devido a sua localização 

geográfica e dinâmica populacional (emigração>imigração), usualmente referida 

como “cul-de-sac”2 da Península Ibérica. Estudos de regiões hipervariáveis do 

mtDNA confirmam esse padrão, considerando a população galega homogênea e 

similar à basca (SALAS et al., 1998).  

Por outro lado, estudos com outros marcadores, inserções Alu, como o de 

Varela et al. (2008), mostra que a população galega tem um fluxo gênico 

intermediário ao de outras populações europeias.  A diferença entre os resultados 

desses estudos tem plausibilidade biológica, pois os marcadores uniparentais 

(mtDNA e cromossomo Y) são marcadores de evolução lenta e menos suscetíveis a 

variações, ao contrário dos marcadores autossômicos (cromossomos autossômicos). 

A associação da mutação BRCA1*c.211A>G com a população galega foi 

confirmada por estudos seguintes como o de Santos et al. (2009) ao estudar famílias 

portuguesas que tinham ancestrais galegos; e o de Blay et al. (2013) ao estudar 

famílias com alto risco para HBOC de uma população restrita do Norte da Espanha 

próxima a Galícia, Asturias. Assim como o estudo de John et al. (2007) nos EUA, o 

qual encontrou a BRCA1*c.211A>G somente no grupo de pacientes de origem 

Hispânica (2/21).  

                                                           
2
 Expressão de origem francesa em tradução literal significa “fundo do saco”. Salas et al. (1998) usam essa 

expressão em alusão a localização geográfica da Galícia, extremo oeste do continente europeu.
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Isso demonstra que a mutação BRCA1*c.211A>G está associada a um grupo 

específico, o de descendente de espanhóis galegos, e sugere que a população de 

estudo tem grande contribuição ancestral espanhola, especificamente galega.   

No Brasil, três populações europeias tiveram contribuições significativas na 

sua formação, sendo estas: portuguesa, italiana e espanhola. Segundo os dados 

censitários entre 1920, 1940, 1950 e 1972 a proporção média da população 

portuguesa, italiana e espanhola no Brasil foi de 29,5%, 22,8% e 11,71%, 

respectivamente. Contudo, entre esses grupos populacionais, os mais prolíficos no 

Brasil foram o italiano e o espanhol (LEVY, 1974).   

A Bahia foi uma das principais colônias de galegos no Brasil, sendo as outras 

localidades Rio de Janeiro, Recife, Santos (São Paulo) e Manaus. Segundo o livro 

de registros de entrada de passageiros da seção republicana do arquivo público do 

estado da Bahia, em Salvador entre 1883 e 1950, 94,3% dos espanhóis eram da 

Galícia, sendo 90,8% destes da província de Pontevedra (BACELAR, 1994; LEIRA, 

2002).  

Embora a BRCA1*c.211A>G seja uma mutação pontual do tipo missense, 

resulta na mudança de aminoácido no códon 71 (R71G) na porção 3’ do éxon 5 do 

BRCA1 coincidindo com o sítio doador de splicing na posição -2. Análises das 

seqüências do mRNA de pacientes com a p.R71G, indicam que a mutação leva a 

deleção de 22bp do éxon 5 do BRCA1, criando com as primeiras bases do éxon 6 

um códon de terminação na posição 64 o qual resulta em uma proteína truncada 

(SANTOS et al., 2009; VEGA et al., 2001).  

No presente estudo foi observado que as pacientes que tinham a mutação 

apresentavam tumores de mama de tipos histológicos invasivos e imunofenótipo 

triplo negativo (Tabela 13). Mas além da história familiar, os dados referentes à 

histologia e imunohistoquímica do tumor também devem ser considerados no 

aconselhamento, como proposto por Robertson et al. (2012) que, ao avaliar 

pacientes triplo negativo sem história familiar, encontrou mutações em BRCA1 em 

45 de 308 indivíduos.  

Porém, neste estudo todas as pacientes positivas apresentavam história 

familiar, mas em outro estudo em seguimento com pacientes Afrodescendentes com 

câncer de mama triplo negativo, foi observada uma paciente de Salvador sem 

história familiar, mas com a mutação BRCA1*c.211A>G (dados em publicação).  
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A outra mutação encontrada, a TP53*c.1010G>A foi descrita primeiramente 

no sul do Brasil em pacientes com carcinoma adrenocortical (CAC) esporádico, mas 

sem história familiar de outros cânceres por Latronico et al. (2001); e por Ribeiro et 

al. (2001) em pacientes com CAC e seus familiares. Mas, foi no estudo de Achatz et 

al. (2007) que se demonstrou que a mutação TP53*c.1010G>A predispõe a uma 

ampla gama de tumores como câncer de mama (30,4%), câncer de cérebro (10,7%), 

sarcomas de tecidos moles (10,7%), além de CAC (8,9%). A associação com o 

câncer de mama foi confirmada por outros estudos brasileiros, Assumpção et al. 

(2008) e Gomes et al. (2012).  

Acredita-se, que a TP53*c.1010G>A seja uma mutação fundadora europeia, 

talvez portuguesa, devido à distribuição geográfica das famílias que partilhavam o 

mesmo haplótipo em TP53 na rota dos mercadores portugueses originada entre o 

século XVIII e XIX, no Sudeste do Brasil. Porém o haplótipo A1, provável sítio de 

origem da TP53*c.1010G>A, encontrado nas famílias brasileiras, difere do haplótipo 

A3 por um SNP, rs9894946:C>T, o qual estava associado com a TP53*c.1010G>A 

na paciente portuguesa afetada e seus pais (GARRITANO et al., 2009).  

A mutação TP53*c.1010G>A afeta um resíduo no domínio da oligomerização 

da proteína p53 entre os resíduos 325-365, podendo inibir a capacidade de p53 de 

formar os tetrâmeros com alta afinidade por elementos específicos do DNA nos 

promotores dos genes regulados por p53. Contudo, essa mudança estrutural é 

evidente apenas com a elevação do pH. No pH 7, condições metabólica normal da 

célula, a p53 com a alteração p.R337H mantém uma estrutura e atividade 

semelhante a p53 selvagem, mas com a elevação do pH para 8, condições de 

estresse oxidativo, a alteração fica evidente com a perda de função (HAINAUT et al., 

2002; MACEDO et al., 2012).  

Atualmente, a TP53*c.1010G>A é uma das mutações fundadoras de TP53 

mais descrita no mundo. Segundo Garritano et al. (2009), as circunstâncias 

históricas e penetrância relativamente baixa antes dos 30 anos da mutação 

TP53*c.1010G>A, podem ter contribuído para a permanência dessa mutação de 

caráter patogênico na população do Sudeste do Brasil. 

Conquanto, os estudos caso-controle como o de Gomes et al. (2012) e 

Assumpção et al. (2008) de pacientes com e sem câncer de mama, a mutação 

estava presente somente no grupo caso. E, estudos recentes demonstram que 
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indivíduos homozigotos para a TP53*c.1010G>A não têm quadros fenotípicos mais 

severos que os indivíduos heterozigotos (GIACOMAZZI et al., 2013).  

No presente estudo a paciente que apresentou a mutação c.1010G>A tinha 

história familiar de câncer de mama envolvendo parentes do 1º grau, história familiar 

sugestiva de quadro sindrômico de HBOC e não de Li-Fraumeni, à qual a mutação é 

usualmente associada. Assim em concordância com McCuaig et al. (2012), o teste 

de TP53 como o de BRCA1 e BRCA2, deveria ser oferecido às mulheres com 

câncer de mama em idade precoce (<50 anos) com ou sem história familiar.  

Todavia, no estudo que abriga este subestudo, na análise das pacientes com 

alto risco para HBOC e seus familiares, a mutação TP53*c.1010G>A foi encontrada 

em uma paciente sem câncer de mama, mas com parentes de 1º grau com câncer 

de mama e/ou ovário. Isso evidencia que a penetrância da mutação não é completa, 

como também demonstra que mais de um evento é necessário na carcinogênese, 

pois a paciente pode desenvolver câncer posteriormente. 

 A maioria das mutações que resultam em perda de função dos produtos dos 

genes supressores tumorais, como TP53, tem caráter recessivo. Assim para uma 

célula se tornar cancerígena, os dois genes supressores tumorais devem estar 

mutados tanto nos casos esporádicos quanto nos hereditários (KNUDSON, 2001; 

SMITH, 2012).  

Portanto, uma pessoa que tem uma mutação germinativa em um alelo 

supressor tumoral tem risco maior de desenvolver câncer ao longo da vida que uma 

pessoa que herdou dois alelos selvagens. Essa hipótese é conhecida como a 

hipótese dos dois passos (“the two-hit hypothesis”) e foi originalmente descrita por 

Knudson em 1971. 

No Brasil, a TP53*c.1010G>A é mais frequente na região sul, variando entre 

2,43% e 8,6% (ASHTON-PROLLA et al., 2012; ASSUMPÇÃO et al., 2008). No 

sudeste a frequência da mutação é próxima à encontrada no presente estudo, 

variando entre 0,0% e 0,51% (CARRARO et al., 2013; GOMES et al., 2012).  

Esses resultados evidenciam o padrão heterogêneo de formação da 

população brasileira. Apesar da TP53*c.1010G>A está em frequência menor 

(0,98%), quando comparada com a mutação BRCA1*c.211A>G (2,94%), é 

importante manter a TP53*c.1010G>A no painel teste para mutações de significado 

clínico para a população de risco não só do nordeste como de todo território 
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brasileiro. Pois, no presente estudo, foi demonstrado que a mutação tem 

contribuição no quadro clínico de HBOC.  
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7.3 Mutações germinativas de CHEK2 

 

 

A proteína Chek2 tem um papel importante no controle do ciclo celular, 

apoptose e reparos de danos ao DNA junto com as proteínas p53 e BRCA1. Muitos 

estudos como o de Cybulski et al. (2004) na Polônia, têm associado mutações 

germinativas em CHEK2 com o aumento da susceptibilidade ao câncer de mama, 

próstata, cólon, tireoide e rim. Isso porque a proteína Chek2 é expressa em vários 

órgãos.  

As três mutações comumente rastreadas são: c.1100delC, c.444+1G>A 

(IVS2+1G>A) e c.470T>C (p.I157T). As mutações c.1100delC e  IVS2+1G>A são 

raras e resultam em uma proteína madura truncada, enquanto a p.I157T é uma 

mutação missense comum que resulta na substituição da isoleucina por treonina 

(CYBULSKI et al., 2004).  

A associação entre c.1100delC e câncer de mama foi demonstrada 

primeiramente no estudo publicado pelo The CHEK2 Breast Cancer Consortium 

(2002), realizado em indivíduos controles e indivíduos com câncer de mama (com e 

sem mutação em BRCA1/2) do Reino Unido, Alemanha, Holanda e EUA. Nesse, a 

c.1100delC foi encontrada com frequência de 1,5% entre os indivíduos saudáveis, 

mas estava presente com frequência maior entre os indivíduos com câncer de mama 

sem mutação em BRCA1/2 (5,1%), sendo a diferença estatisticamente significante 

P=0,00000003.  

No presente estudo nenhuma paciente apresentou as mutações de CHEK2 

pesquisadas, c.444+1G>A, c.1100delC e p.I157T. Isso pode ser devido ao padrão 

de miscigenação da população, já que essas se encontram mais descritas em 

populações de origem nórdica, as quais tiveram pouca contribuição na formação da 

população do Nordeste do Brasil.  

A importância da mutação p.I157T no desenvolvimento de câncer de mama 

tem sido questionada, como no estudo de Allinen et al. (2001)  que ao analisar o 

gene CHEK2 em pacientes da Finlândia negativas para BRCA1/2 e TP53, encontrou 

uma única mutação, a p.I157T. Contudo, a frequência dessa era semelhante entre 

os grupos caso e controle, sugerindo que a mutação deveria ser classificada como 

polimorfismo (frequência>1%).  
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No Brasil, Carraro et al. (2013) investigou a presença da c.1100delC em 

pacientes de São Paulo com HBOC e também não encontrou essa mutação, 

resultado semelhante ao do presente estudo e nos estudos feito na Espanha  por 

Bellosilio et al. (2005) e Osorio et al. (2004).  

Porém, Abud e Prolla (2012) ao verificar uma amostragem de pacientes de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, encontraram a c.1100delC com frequência 

de 1,7%, correspondendo a uma paciente com câncer de mama com história familiar 

sugestiva de HBCC. Enquanto Sánchez de Abajo et al. (2005), na Espanha não 

encontraram associação entre as síndromes de HPNCC e HBCC com a c.1100delC, 

assim como o estudo caso-controle de Bayram et al. (2012) não encontrou 

associação dessa com casos de câncer colorretal na Turquia.  

Tais achados evidenciam que essas mutações de CHEK2 podem não estar 

associadas com HBOC ou mesmo HBCC, ou podem ter importância epidemiológica 

em populações nórdicas mais homogêneas, onde elas foram encontradas como 

Filândia (ALLINEN et al., 2001), Holanda (ADANK et al., 2013), Polônia (CYBULSKI 

et al., 2004), EUA (FRIEDRICHSEN et al., 2004; PEREIRA et al., 2004); ou nas 

populações do Sul do Brasil, região onde houve de maior imigração das populações 

do norte da Europa. 
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7.4 Mutações fundadoras Ashkenazi 

 

 

Como discutidas anteriormente, certas diferenças raciais para o risco de 

câncer podem ser explicadas por mutações fundadoras encontradas em genes de 

susceptibilidade. Na população judia Ashkenazi três mutações foram caracterizadas 

como fundadoras, duas em BRCA1, 185delAG (c.66_67delAG) e 5382insC 

(c.5266dupC), e uma em BRCA2, 6174delT (c.5946_5946delT)  (STRUEWING et al., 

1995, 1997). Na população de estudo, que teve maioria dos pacientes procedentes 

do estado da BA (Figura 6; Tabela 7), não observamos essas mutações. 

No Brasil, um estudo feito por Ewald et al. (2011) com uma amostra de 

pacientes provenientes de Porto Alegre e Rio de Janeiro com critérios semelhante 

aos do presente estudo, as mutações 185delAG e 6174delT também estavam 

ausentes, mas a 5382insC foi encontrada nas pacientes do Rio de Janeiro com 

frequência de 5%. Já Dillenburg et al. (2012), ao verificar pacientes de origem 

Ashkenazi de Porto Alegre, encontrou frequências diferentes para a 185delAG 

(0,78%) e 6174delT (0,4%), e resultado semelhante ao presente estudo para a 

5382insC.  

A diferença entre os resultados deste estudo e os outros feitos no sul e 

sudeste Brasil pode ser explicada pelo padrão heterogêneo de miscigenação da 

população brasileira, mostrando também que a população judia teve um 

comportamento de miscigenação semelhante ao da população japonesa no 

processo de formação da população brasileira, como observado por Bomfim (2012). 

Os indivíduos casam com outros do mesmo grupo étnico/racial resultando na 

restrição da mutação ao grupo, como as mutações 185delAG e 6174delT que foram 

observadas somente no grupo descendente de Ashkenazi no Brasil por Dillenburg et 

al. (2012). 

No mundo essas três mutações já foram descritas em várias populações de 

pacientes descendentes de judeus Ashkenazi, mas observa-se que a mutação 

185delAG é frequente em outros grupos populacionais, como os hispânicos.  

No estudo de Weitzel et al. (2007) com pacientes hispânicos dos EUA com 

câncer de mama e ovário, a 185delAG foi observada em 3,6% das famílias; e parece 

que esta compartilha o mesmo haplótipo da população Judia Ashkenazi em BRCA1, 
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D17s1320. E, as famílias analisadas por Weitzel et al. (2005) não reportaram 

ancestrais judeus na família. O estudo de John et al. (2007), com hispânicos dos 

EUA, também encontrou a 185delAG, inclusive em frequência maior que a mutação 

c.211A>G, 5/21 e 2/21, respectivamente.  

Entretanto, no norte da Espanha, Asturias, a 185delAG foi menos frequente 

que a c.211A>G, com percentuais de 0,40 e 3,51, respectivamente (Blay et al., 

2013). Por outro lado, uma coorte realizada na Espanha encontrou 185delAG em 

maior frequência 4,90% (5/102) e considerou esta junto com a 589delCT e a 

Ala1708Glu, como as responsáveis por cerca 63% das mutações encontradas em 

BRCA1 nas famílias espanholas de alto risco (LA HOYA et al., 2002).  

Assim, é provável que as famílias de origem hispânicas identificadas nas 

Américas com a 185delAG sejam descendentes dos novo-cristãos ou crypto-judeus 

que migraram no final do século XV. Esses achados também sugerem que a 

mutação 185delAG pode ter surgido antes da distribuição geográfica e separação 

cultural dos judeus no começo da C.E., o que possibilitou a formação de diferentes 

subpopulações judias, os Ashkenazi, os Asiáticos, os do Norte da África e os 

Iberianos (Sephardim). Além disso, esses eventos mutacionais podem ter ocorrido 

independentemente (JANAVIČIUS, 2010; WEITZEL et al. 2005). 

Recentemente a origem da mutação 5382insC foi analisada por Hamel et al. 

(2011),  que demonstrou que essa teve um ancestral comum no Norte da Europa, na 

Rússia, possivelmente Dinamarca (entre 1800 e 1500 C.E.). Isso antes de se tornar 

uma mutação fundadora judia Ashkenazi, grupo que apresenta o haplótipo 

conservado mais novo (entre 1500 e 1600 C.E.) semelhante ao Polonês, onde 

possivelmente ocorreu miscigenação. Essa miscigenação entre a população 

Polonesa e Judia tem plausibilidade histórica, pois os judeus que migraram para a 

Polônia foram parte dos judeus expulsos da Inglaterra, Alemanha, Portugal e 

Espanha entre 1500 e 1650 C.E. (DUBNOW, 2000 apud HAMEL, 2011).  

Portanto é provável que a 5382insC também seja encontrada em populações 

que tenham ancestrais do norte Europeu, os quais parecem não ter tido contribuição 

significante na formação da população do nordeste brasileiro como tiveram nas 

populações do sul e sudeste, onde a 5382insC foi frequentemente descrita. Nessas 

regiões do Brasil, a mutação 5382insC corresponde a uma proporção de 56% entre 
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todas as mutações encontradas em BRCA1 (HAMEL et al., 2011; GOMES et al., 

2006).  
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8 CONCLUSÕES 

 

 

 A população estudo, maioria do interior da Bahia, teve alta contribuição 

ancestral europeia e parece ter alta contribuição ancestral galega. 

 As mutações fundadoras BRCA1*c.211A>G e TP53*c.1010G>A, devido às 

frequências significantes, devem ser incluídas em painéis de triagem 

mutacional usados na população de alto risco para HBOC da Bahia; e 

 As três mutações germinativas mais descritas de CHEK2 e as mutações 

fundadoras Ashkenazi de BRCA1 e BRCA2 parecem não ter relevância para 

população de alto risco para HBOC da Bahia. 
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APÊNDICE I 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E PRÉ-ESCLARECIDO 
 
 

ANÁLISE DA ANCESTRALIDADE E DE GENES DE SUSCEPTIBILIDADE 
EM PORTADORES DE CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA NO 

ESTADO DA BAHIA 
 

 
 

Coordenadora e Oncologista Responsável: 
Dra. Ivana Lucia de Oliveira Nascimento – CREMEB: 10845 

 
Equipe: 
Dra. Kiyoko Abe Sandes; Dra. Maria Betânia Pereira Toralles; Dra. Taisa 
Manuela Bonfim Machado; Dra Thais Ferreira Bomfim; Dra. Lílian Ferreira; Dra. 
Renata Costa Cangussu; Dra. Songeli Menezes Freire; Dra. Maura Alice Romeo; 
Dra. Ivana Lucia de Oliveira Nascimento Dr. Roberto José Meyer Nascimento 
 

 
Identificação do paciente: 
 
Nome: 
Serviço de origem:  
Registro na Unidade/Laboratório: 
Endereço: 
Bairro:     Cidade:    UF: 
CEP:     Fone: 
 
Você(s) está(ão) convidado(s) a participar voluntariamente de um estudo que 
será realizado dentro do complexo universitário e faz parte dos processos de 
ensino e pesquisa. Este estudo é parte de um projeto de pesquisa que 
identificará a contribuição dos índios, dos africanos e europeus na formação da 
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nossa população e a relação desta contribuição com o desenvolvimento de 
determinados tipos de câncer. Leia atentamente as informações a seguir antes 
de dar o seu consentimento. No caso de não entender bem, peça mais 
esclarecimentos e só assine após ter certeza de ter esclarecido todas as 
dúvidas. 
 
Eu, ___________________________________ RG__________________,  
concordo em participar do projeto de pesquisa que lida com questões de 
identificação de ancestralidade, características clínicas e histopatológicas e de 
genes associados a câncer e sua relação com o tipo de neoplasia e 
ancestralidade. Serei examinado por uma equipe multidisciplinar, terei o 
prontuário analisado com coleta de informações e farei vários exames e/ou 
participarei de procedimentos diversos necessários para o estudo. 
 
Procedimentos: 
Eu compreendo que, se eu concordar em participar deste serviço, os técnicos 
envolvidos farão perguntas a respeito de meus antecedentes médicos, 
familiares e pessoais. Serei submetido a exame físico e /ou psicológico para 
avaliação do meu estado clínico e mental. Além disso, poderei ser submetido a 
coletas de sangue para realização de exames laboratoriais e de análises 
genéticas e moleculares.  
Concordo com a análise do meu prontuário médico existente no serviço onde 
tenho o acompanhamento oncológico e com a liberação, pelo Serviço de 
Anatomia Patológica, do material do tumor que foi retirado cirurgicamente 
para realização de análise imunoistoquímica, molecular e genética. 
A participação no estudo também autoriza que as amostras coletadas sejam 
armazenadas e possam ser utilizadas em análises futuras, desde que os estudos 
adicionais sigam os aspectos éticos determinados nas resoluções 196/96 e 
347/05 do Conselho Nacional de Saúde. O material coletado será processado, 
analisado e estocado no Setor de Oncogenética do Laboratório de Imunologia e 
Biologia Molecular do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal 
da Bahia. 
 
Riscos e Desconforto: 
Entendo que, para os exames laboratoriais será preciso colher de 20 a 30 mL de 
sangue venoso o qual poderá ser obtido de uma vez ou mais de uma vez 
segundo recomendado pelo médico. Os risco associados a este procedimento 
são mínimos podendo, contudo, ocorrer dor e/ou manchas roxas (equimoses), 
quando for feita a coleta de sangue. Além disso, tenho consciência de que o 
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desconforto será o menor possível, pois a coleta será feita por um profissional 
treinado e devidamente habilitado para realizá-la. 
 
Vantagens: 
Percebo que, com minha participação, estarei contribuindo para identificar e 
diagnosticar o tipo de tumor, caracterizar minha ancestralidade e analisar as 
bases genéticas da minha patologia e assim permitindo a aquisição de maior 
conhecimento sobre a doença o que também será útil para ajudar outras 
pessoas. Se necessário, os médicos e demais participantes da equipe desta 
Unidade ajudar-me-ão a lidar com minhas dificuldades. Fui informado também 
que qualquer membro da minha família que deseje obter uma orientação 
clínico-genética poderá ser atendido neste serviço caso tenha a devida 
indicação ou encaminhado a outro serviço quando necessário. 
 
Sigilo: 
Foi-me assegurado que toda a informação médica, incluindo os resultados dos 
exames realizados, fará parte do meu prontuário e será submetida aos 
regulamentos do Hospital estando protegida pela lei do sigilo. Os técnicos 
comprometem-se a manter todas as informações obtidas, tanto das anamneses 
quanto dos resultados dos exames realizados sob o máximo sigilo para que a 
minha privacidade permaneça plenamente resguardada. 
 
Publicação Científica: 
Foi-me garantido que na publicação de resultados parciais ou totais em revistas 
científicas ou congressos será mantido o sigilo da minha identidade e 
preservada a minha privacidade e nenhum nome será citado, mas apenas 
códigos de identificação que serão reconhecidos pelos próprios técnicos. 
 
Fornecimento de Informação Adicional: 
Informaram-me ainda, que posso requisitar informações adicionais relativas à 
doença, riscos e prognóstico bem como a possíveis tratamentos.  
 
Recusa ou Descontinuação da Avaliação: 
A respeito da minha decisão, de querer ou não aceitar as condições aqui 
descritas, reconheço que a minha anuência é voluntária e que me resguardo o 
direito de recusar ou retirar o meu consentimento para me submeter a exames 
ou intervenções clínicos ou psicológicos, a qualquer momento. No entanto, na 
qualidade de paciente comprometo-me a, antecipadamente, comunicar à 
equipe técnica sobre a minha decisão de não continuar participando dos 
exames ou intervenções sugeridas para que a minha decisão não prejudique o 
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bom andamento dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesta Unidade 
de Aconselhamento. 
 
Nome do participante: 
Assinatura do participante: 
Nome da testemunha: 
Assinatura da testemunha: 
Local e data: 

 
CLÁUSULA A SER LIDA E ASSINADA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL: 
Informo que expliquei ao paciente_________________________ sobre as implicações da sua 
participação na avaliação realizada nesta Unidade comprometendo-me a esclarecê-lo(a) a respeito 
de exames, procedimentos necessários ou quaisquer intervenções relevantes para a identificação das 
alterações genéticas e fatores de riscos. Comprometo-me a alertar o paciente sobre os possíveis 
riscos bem como as vantagens que poderão advir destes procedimentos. Comprometo-me também a 
responder a questionamentos do paciente usando, para este fim, o melhor do meu conhecimento. 
Ratifico a minha responsabilidade, especialmente frente ao pessoal auxiliar, de continuadamente 
enfatizar a necessidade de se manter sigilo absoluto sobre as informações obtidas nos diversos 
procedimentos realizados neste serviço. Assumo ainda a responsabilidade de fornecer uma cópia 
deste formulário de consentimento ao paciente, após assinatura de todos os envolvidos, ficando 
outra cópia anexada ao prontuário do paciente.  
  
Nome do técnico responsável: 
CREMEB: 
Assinatura do técnico: 
Local e data:     
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APÊNDICE II 

 

 

 

ANÁLISE DA ANCESTRALIDADE E DE GENES DE SUSCEPTIBILIDADE EM PORTADORES DE CÂNCER DE 

MAMA E DE PRÓSTATA NO ESTADO DA BAHIA 

Questionário 1 

 

1. Data da entrevista:                              Entrevistador(a): 

  

2. 

Nome do paciente:  

Nome do Pai:________________________________________________________________ 

Nome da Mãe: _______________________________________________________________ 

Filiação Biológica: (    )1. Sim   (    )2. Não    (    )3. Não sabe informar 

 

3. 
Data de Nascimento:                             

Sexo: (    )1. Feminino   (    )2. Masculino          

4. Cidade de residência:                                                               De nascimento: 

 

CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DO PACIENTE 

5. Raça/Cor (Auto-denominação):  (  )1. Negro    (  )2.Pardo    (  )3.Branco     (  )4.Indígena    (  )0.Outros 

6. Cabelo (Textura): (   )1. Crespo     (   )  2.Ondulado     (   ) 3. Liso  

7.  Nariz:  (   )1. Achatado         (   ) 2. Médio       (   ) 3. Fino      

8. Lábios (Forma):  (   )1. Grossa          (   ) 2. Média       (   ) 3. Fina       

9. Pele (Cor):  (   )1. Preta            (   )2. Marrom        (   )3. Branca               

10. 
Raça/Cor (Análise fenotípica):  

 (  )1. Negro   (  ) 2. Mulato Escuro   (  )3. Mulato Médio   (  )4. Mulato Claro    (  )5. Branco    (  )0. Outros 

 

 

ANCESTRALIDADE REFERIDA DOS PAIS E AVÓS DO PACIENTE 

11. 
Pai : (   )1. Negro  (  ) 2.Mulato   (  )3.Branco   (  ) 4.Índio      (  )5. Outro:   (  )0. Não sabe informar 

Local de nascimento:  
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12. 
Mãe: (  )1. Negro   (  )2.Mulato   (  )3.Branco     (  )4.Índio     (  )5. Outro   (  )0. Não sabe informar 

Local de nascimento: 

13. 
Avó Materna: (  )1. Negro   (  ) 2.Mulato   (  )3.Branco   (  ) 4.Índio   (  )5. Outro   (  )0. Não sabe informar 

Local de nascimento: 

14. 
Avô Materno: (  )1. Negro   (  ) 2.Mulato   (  )3.Branco   (  ) 4.Índio   (  )5. Outro   (  )0. Não sabe informar 

Local de nascimento: 

15. 
Avó Paterna: (  )1. Negro   (  ) 2.Mulato   (  )3.Branco   (  ) 4.Índio   (  )5. Outro   (  )0. Não sabe informar 

Local de nascimento: 

16. 
Avô Paterno: (  )1. Negro   (  ) 2.Mulato   (  )3.Branco   (  ) 4.Índio   (  )5. Outro   (  )0. Não sabe informar 

Local de nascimento: 

 

 

 

DADOS CLÍNICOS E HISTOPATOLÓGICOS – CÂNCER DE MAMA 

17. 
Estadiamento:  (  )1. I     (   )2. II    (   )3. III     (   )4. IV 

   T:    N:   M:   (                 )      (   ) 0. Não tem dados 

18. 

Tipo histológico: 

(  )1. Carcinoma ductal infiltrante  (  )2. Carcinoma ductal “ in situ”   (  )3. Microinvasão:  Sim (   ) Não (  ) 

(  ) 4. Outros: 

Grau histológico: 

(  )1. Bem diferenciado ( )2. Moderadamente diferenciado ( ) 3. Pouco diferenciado (  )4. Indiferenciado 

(  ) 5.  Não avaliado. 

19. 

Imunoistoquímica   (  )1. Sim; Onde foi realizada?                                                   (  ) 2. Não 

RE:      (   )1 :0       (   )2.+      (   )3 ++     (   ) 4. +++      (    )5 ++++ 

RP:      (  )1 :0       (  )2. +     (  )3. ++    (   )4. +++        (   )5. ++++ 

HER-2 : (   )1: 0     (   )2:+       (   )3:++     (   )4:+++ 

TP53:   (   )1. Neg   (   ) 2. Pos       (    ) 0. Não tem dados 

KI-67:   (  ) 1. Neg.   (  ) 2. Pos      (    ) 0. Não tem dados 

20. 
Data do diagnóstico histopatológico –                             Onde foi realizado- 

21. 

Tratamento: 

1. Cirurgia:   (   )1. Sim                                                                                    (    )2.Não 

 Tipo:  (    )1. Quadrantectomia    (   )2. Mastectomia 

2.  Esvaziamento axilar:  (   )1. Sim                                                                (   )2. Não 

 Linfonodo sentinela:  (   )1. Sim       (  ) 2.Não 

3.  Radioterapia:  (   )1. Sim                                                                             (   )2. Não 

4.  Quimioterapia:  (   )1. Sim                                                                          (   )2. Não 

 Protocolo:  (   )1.CMF    (   )2. FAC      (   )3.AC     (   )4.AC- T      (   )5.AC-D       (    )6. Outro 
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5. Hormonioterapia:  (   )1. Sim                                                                      (   )2. Não 

 Protocolo:  (    )1.Tamoxifeno       (   )2.Inibidor de aromatase       (    )3. Qual? 

22. 
Recidiva: 

(   )1. Sim       (   )2. Não                                                            Data: 

23 
Tipo de recidiva: 

(   )1. Ossea             (   )2. Visceral           (   )3. Loco-regional 

24 Peso ao diagnóstico:                                                                          Altura: 
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ANEXO I 
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