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BRCA1 e BRCA2 em câncer de mama 

INTRODUÇÃO 

É o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as 

mulheres, sendo que no Brasil, a cada ano, cerca de 20% dos casos novos de 

câncer em mulheres são de mama. No Brasil, as taxas de mortalidade por esta 

neoplasia continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é 

diagnosticada em estádios avançados 1. 

Os fatores relacionados ao risco para o desenvolvimento do câncer de mama 

incluem, com relação à vida reprodutiva da mulher,a menarca precoce, 

nuliparidade, idade da primeira gestação a termo acima dos 30 anos e 



   

menopausa tardia 2. Outros fatores a serem considerados fazem referência às 

doenças mamárias benignas, aos fatores dietéticos e endócrinos 3,4,5. 

Enquanto a grande maioria dos casos de câncer de mama é esporádico (isto é, 

surgem em indivíduos sem história familiar prévia positiva para esta 

neoplasia), pequena fração corresponde a formas hereditárias, causados 

predominantemente por uma alteração genética herdada. Estima-se que 5 a 10% 

dos casos de câncer de mama são identificados em indivíduos que apresentam 

mutações herdadas de maneira autossômica dominante, sendo que uma parcela 

destas está associada a mutações nos genes supressores tumorais BRCA1 e 

BRCA2 (BReast CAncer type 1 and 2) 6,7. Outros genes também relacionados ao 

câncer de mama são o TP53, PTEN, CHK2, ATM e STK11 8,9,10. Da mesma forma, 

os genes BRCA parecem ser responsáveis por uma parte (cerca de 5%) das 



   

formas hereditárias de câncer de ovário, que são menos frequentes e muitas 

vezes assintomática6. 

O gene BRCA1, identificado no braço longo do cromossomo 17 (17q12-q21) é 

composto por 24 exons e codifica uma proteína nuclear de 1.863 aminoácidos 

que participa da regulação do ciclo celular das células epiteliais da glândula 

mamária. Este gene, herdado de maneira autossômica dominante, tem papel na 

regulação da expressão gênica interagindo com inúmeros outros genes (BARD1, 

BRCA2, CHK1 e RAD51) atuando como supressor tumoral importante na 

transcrição do DNA, estando, portanto envolvido na manutenção da 

integridade dos genes 11,12. 



   

O gene BRCA2 encontra-se no cromossomo 13 (13q12-q13) e codifica uma 

proteína de 3.418 aminoácidos. Assim como o BRCA1 apresenta papel na 

regulação da transcrição. As células com BRCA1 e BRCA2 funcionantes entram 

em apoptose após os pontos de checagem (checkpoints), mas células com BRCA1 

e 2 defeituosas não interrompem o ciclo celular, não estimulam o ciclo de reparo 

e apoptose, determinando instabilidade genômica e favorecendo a 

tumorigênese. 

Os principais mecanismos que inativam a função desses genes são a perda da 

heterozigosidade (deleções e duplicações, mutações de ponto), metilação, 

alterações cromossômicas, e ganho de função auto-inibitória, Inúmeras 

mutações têm sido descritas para os genes BRCA1 e BRCA2 sendo que algumas 

alterações da sequência normal são variantes sem significado funcional sobre a 



   

proteina, chamados polimorfismos e outras são variantes de significado incerto 

(na literatura internacional correspondem a 5-10%). 

 

Indicações clínicas em avaliação nesta diretriz de utilização de tecnologia 

(DUT). 

 

Risco de câncer de mama e teste genético para BRCA1 e BRCA2 

Mutações nos genes supressores tumorais BRCA1 e BRCA2 são herdados de 

maneira autossômica dominante com elevada penetrância. Sendo assim, várias 

gerações de famílias afetadas estão sob risco de desenvolvimento da neoplasia 

de mama. Todavia, história familiar positiva para o câncer de mama, não 

representa sinônimo de herança de mutação, na medida em que muitos casos 



   

de câncer familiar podem estar associados a outros genes de predisposição 

hereditária ou a neoplasias esporádicas, incluindo aquelas originárias de genes 

de baixa penetrância. Além do mais, o desenvolvimento do câncer de mama em 

portadores de mutação nos genes BRCA1 e/ou 2 é variável e dependente de 

interações genéticas (tipos de mutação existente) e também de fatores 

ambientais bem como individuais nos quais estão incluídos a idade os fatores 

reprodutivos e hormonais. Desta maneira, na presença de história familiar 

positiva para câncer de mama, com familiares de primeiro e/ou segundo grau 

acometidos o teste deve ser indicado ? O primeiro passo é uma avaliação 

genética por profissional habilitado no diagnóstico diferencial do câncer de 

mama hereditário, para verificar se há indicação de teste de mutações em genes 

BRCA1 e BRCA2 (aconselhamento genético). Quando indicado, por critérios 



   

bem definidos, o teste deve ser realizado pois mulheres e homens 

reconhecidamente portadores de mutação nos genes supressores tumorais 

BRCA1 e/ou BRCA2 apresentam risco cumulativo vital superior para câncer de 

mama e outras neoplasias do que a população geral,  

Redução no risco de câncer de mama e teste genético para BRCA1 e BRCA2 

Os avanços na área de biologia molecular e da genética nas últimas décadas 

permitiram o estabelecimento de uma correlação entre presença de mutação 

germinativa em genes de suscetibilidade e predisposição para o 

desenvolvimento do tumor. Desta maneira, o reconhecimento da presença de 

mutação nos genes supressores tumorais BRCA1 e/ou BRCA2 pode alterar ou 

contribuir na conduta de rastreamento ou de prevenção a ser seguida ? 

 



   

OBJETIVO 

Identificar a melhor evidência disponível relacionada às principais indicações 

do teste genético para reconhecimento de mutações deletérias nos genes 

supressores tumorais BRCA1 e BRCA2 a fim de possibilitar uma abordagem 

preventiva (intervenções cirúrgicas profiláticas – mastectomia/salpingo-

ooforectomia profilática bilateral) e de detecção precoce do tumor. 

MATERIAL E MÉTODO 

A obtenção da evidência a ser utilizada para sustentar a solicitação do teste 

genético para reconhecimento de mutação nos genes supressores tumorais 

BRCA1 e BRCA2 seguiu os passos de: elaboração da questão clínica, 



   

estruturação da pergunta, busca da evidência, avaliação crítica e seleção da 

evidência. 

 

Dúvida clínica 

O reconhecimento da presença de mutação nos genes supressores tumorais 

BRCA1 e/ou BRCA2 pode alterar ou contribuir na conduta de rastreamento ou 

prevenção, através de intervenções cirúrgicas profiláticas, a ser seguida? 

 

Pergunta estruturada 



   

 A dúvida clínica é estruturada através dos componentes do P.I.C.O. 

(P (Paciente); I (Intervenção); C (Comparação); O (“Outcome”)). 

 

Bases de informação científica consultadas 

 Primária: PubMed-Medline, EMBASE. 

 Secundária: Biblioteca Cochrane. 

 

Estratégia de busca da evidência 

PubMed-Medline 

(Diagnosis/Narrow[filter]) AND (Breast Neoplasms OR Carcinoma, Human 

Mammary OR Neoplasm, Human Mammary OR Breast Tumors OR Breast 

Cancer) AND (BRCA1 OR BRCA2) OR (Prognosis/Narrow[filter]) AND (Breast 



   

Neoplasms OR Carcinoma, Human Mammary OR Neoplasm, Human 

Mammary OR Breast Tumors OR Breast Cancer) AND (BRCA1 OR BRCA2). 

 

EMBASE 

'breast cancer'/exp AND 'tumor suppressor gene'/mj. 

 

Biblioteca Cochrane 

Breast Neoplasm AND BRCA 

 

Trabalhos recuperados 

 

BASE DE INFORMAÇÃO NÚMERO DE TRABALHOS 



   

Primária 

PubMed-Medline 860 

EMBASE 1.066 

Secundária 

Biblioteca Cochrane 123 

Tabela – No de trabalhos recuperados com as estratégias de busca utilizadas 

para cada base de informação científica. 

 

 

Critérios de inclusão dos trabalhos recuperados 

 

Segundo o desenho de estudo 



   

Foram incluídos estudos observacionais que incluíam grupo controle. 

Segundo os componentes do P.I.C.O 

 

 Paciente  

-mulheres assintomáticas sem diagnóstico para câncer de mama e/ou 

ovário, mas com elevado risco para estas neoplasias (reconhecidamente 

portadoras de mutação para os genes supressores tumorais BRCA1 e/ou 

BRCA2; familiar de primeiro grau reconhecidamente portador de 

mutação para BRCA1 e/ou BRCA2; história familiar positiva para câncer 

de mama e/ou ovário). 

 

 Intervenção 



   

-inclusão da ressonância magnética no programa de rastreamento de 

câncer de mama (análise da detecção precoce do tumor);  

-mastectomia profilática bilateral; 

-salpingo-ooforectomia profilática bilateral. 

 Comparação 

-programa de rastreamento ginecológico convencional (mamografia e 

exame clínico). 

 

 “Outcome” (desfecho) 

-detecção precoce do câncer de mama; 

-incidência de câncer de mama e/ou ovário; 

-mortalidade. 



   

 

Segundo o idioma 

Só foram incluídos trabalhos disponíveis na língua portuguesa, inglesa ou 

espanhola. 

 

Segundo a publicação 

Somente os trabalhos cujos textos completos estavam disponíveis foram 

considerados para avaliação crítica. 

 

Trabalhos selecionados 

Todos os trabalhos recuperados nas bases de informação primária e secundária 

foram avaliados; 



   

Nas bases primárias, após a primeira avaliação crítica, foram selecionados: 

PubMed-Medline (13), EMBASE (02). 

Na base secundária foram selecionados dois trabalhos. 

 

 

RESULTADOS 

Teste genético (BRCA1 e BRCA2) e rastreamento 

A prevalência das mutações nos genes supressores tumorais BRCA1 ou BRCA2 

varia amplamente entre os diferentes estudos de acordo com os grupos étnicos 

e áreas geográficas analisadas, sendo que a identificação de ancestralidade 



   

judaica Ashkenazi é particularmente importante uma vez que mutações nos 

genes BRCA1 e BRCA2 são altamente frequentes nesta população13,14,15,16.  

Indivíduos portadores de mutação nos genes BRCA1 e/ou BRCA2 encontram-se 

sob elevado risco para o desenvolvimento do câncer de mama, sendo que nas 

mulheres com esta neoplasia (considerando-se a população em geral), mutações 

são encontradas em aproximadamente 0,3%, enquanto que nas mulheres judias 

Ashkenazi, as mutações ocorrem em 2% 17,18,19.Geralmente assume-se que o 

risco da ocorrência de neoplasia (tanto de mama quanto de ovário), entre 

mulheres portadoras da mutação nos genes BRCA1 e/ou BRCA2, são atribuídas 

primariamente à mutação “per se“, todavia, identificou-se que, para cada 

familiar de primeiro grau acometido por esta neoplasia em idade inferior aos 50 

anos, o risco de câncer de mama (risco cumulativo de câncer em 10 anos) 



   

aumentou, sobretudo nos portadores de mutação isolada no gene BRCA2 e nos 

portadores da associação BRCA1 e BRCA2 20. 

Diferentemente do câncer de mama esporádico, mulheres portadoras de 

mutações nos genes BRCA1 e/ou BRCA2 desenvolvem o câncer de mama em 

idade precoce, apresentando maior risco para o desenvolvimento subsequente 

de câncer de mama contralateral (risco relativo de diagnóstico de câncer de 

mama diminui conforme o passar do tempo sendo que para mulheres BRCA1 

positivo com idade inferior aos 35 anos, o RR=11 (IC95%: 3,4 a 34,6); entre 35 e 

44 anos, RR=4 (IC95%: 2,1 a 7,5) e para aquelas com idade entre 45 a 54 anos, 

RR=2,6 (IC95%: 1,0 a 7,2)) 21. Em virtude deste fato, o rastreamento para o 

câncer de mama deve ser iniciado precocemente, entretanto limitação no 

rastreamento convencional, realizado através da mamografia, emerge 



   

decorrente, sobretudo da elevada densidade do parênquima mamário nestas 

mulheres22. 

Não há dados demonstrando redução de mortalidade por câncer de mama 

naquelas mulheres reconhecidamente portadoras de mutações nos genes 

supressores tumorais BRCA1 e/ou BRCA2 submetidas a programa de 

rastreamento que inclua a realização de exames anuais de ressonância 

magnética, apesar de se reconhecer que a associação deste método ao 

rastreamento convencional esteja acompanhado da identificação mais precoce 

de tumores de mama [a incidência acumulada de diagnóstico de câncer de 

mama in situ ou no estádio I (estádios iniciais), no período de seis anos, 

demonstrou ser significativamente maior para aquelas pacientes submetidas à 

RM (13,8% (IC95%: 9,1% a 18,5%)) em detrimento àquelas submetidas ao 



   

rastreamento convencional composto por mamografia e exame clínico 

associados (7,2% (IC95%: 4,5 % a 9,9%))] 23. 

Estudos prospectivos têm demonstrado elevados valores de sensibilidade 

mediante emprego da ressonância magnética em detrimento à mamografia, em 

programas de rastreamento de câncer de mama em mulheres que apresentam 

elevado risco para esta neoplasia, independentemente destas serem ou não 

portadoras de mutação (incluem-se nesta avaliação tanto aquelas assintomáticas 

para a neoplasia; portadoras de mutação nos genes supressores tumorais 

BRCA1 e/ou BRCA2; familiar de primeiro grau portador de mutação dos genes 

BRCA1 e/ou BRCA2 e mulheres com história familiar positiva para câncer de 

mama e/ou ovário) 24,25,26,27. 



   

Na avaliação de mulheres portadoras de mutação dos genes BRCA1 e BRCA2 

(58% e 42%, respectivamente) com média etária de 46,6 anos (26,4 a 64,8), eleitas 

para o rastreamento do câncer de mama por meio do emprego da mamografia, 

exame clínico, ultrassonografia e ressonância magnética, pelo período de três 

anos, observa-se que a adição da ressonância magnética e ultrassonografia de 

alta resolução à mamografia convencional e exame clínico, ocasiona uma 

significativa melhora na sensibilidade do rastreamento, determinando a 

detecção de câncer de mama em estádios iniciais. A combinação da ressonância 

magnética, ultrassonografia e mamografia, determinam uma sensibilidade de 

95%, comparada a 45% com utilização da mamografia e exame clínico 

associados. O emprego da RM isolada apresenta sensibilidade de 77%, 



   

detectando nesta população em estudo, 75% dos casos de câncer, não 

reconhecidos pelo rastreamento utilizando-se da mamografia e exame clínico 24. 

Entretanto, em virtude de sua reduzida especificidade, resultados falso-

positivos têm sido relatados, ocasionando elevada taxa de reconvocação para 

complementação do exame e gerando elevado grau de ansiedade nas pacientes 

25,28. 

Síntese da evidência quanto à solicitação do teste genético (BRCA1 e BRCA2) 

e benefício do seu reconhecimento na detecção precoce do tumor de mama 

O teste genético deve ser recomendado para indivíduos judeus de origem 

Ashkenazi; mulheres com câncer de mama e ovário e com história familiar para 

câncer de mama ou ovário em um ou mais familiares de primeiro ou de 



   

segundo graus e em familiares de primeiro ou segundo graus (depende aqui do 

heredograma) de indivíduos com mutação nos genes BRCA1 ou BRCA2. 

O reconhecimento da presença de mutação nos genes supressores tumorais 

BRCA1 e/ou BRCA2 constitui indicação para que a ressonância magnética seja 

incluída no programa de rastreamento para o câncer de mama nestas mulheres 

consideradas de alto risco determinando uma elevada sensibilidade para a 

detecção da neoplasia, todavia, não existem dados que demonstrem redução da 

mortalidade. 

 

Teste genético e mastectomia profilática bilateral 



   

Mulheres portadoras de mutação nos genes supressores tumorais BRCA1 e/ou 

BRCA2 apresentam risco substancialmente elevado para o desenvolvimento do 

câncer de mama e ovário, sendo o risco estimado para a ocorrência de neoplasia 

mamária variável de 56 a 84%, enquanto que o risco para câncer de ovário é 

estimado, para portadores do BRCA1, em torno de 36 a 63% e para BRCA2 em 

torno de 10 a 27%29.As intervenções disponíveis atualmente visando a 

prevenção primária do câncer de mama em mulheres portadoras de mutações 

deletérias dos genes BRCA1 e BRCA2 ou de outros fatores de risco hereditários 

concorrentes para a neoplasia mamária, incluem o rastreamento rigoroso 

(clínico-radiológico), mastectomia e/ou ooforectomia profiláticas bilaterais, 

sendo que estudos prospectivos vêm apresentando resultados contundentes em 



   

relação à redução da incidência de câncer em pacientes mutadas submetidas à 

mastectomia profilática30. 

Em mulheres com média etária de 37,7 anos (DP=±7,7 anos), reconhecidamente 

portadoras de mutação nos genes supressores tumorais BRCA1 ou BRCA2, e 

que foram submetidas à mastectomia total bilateral, observou-se, após período 

de seguimento de 2,9 anos (DP=±1,4 anos) ausência de casos de neoplasia 

mamária em detrimento a oito casos de neoplasia diagnosticados naquelas 

submetidas voluntariamente ao rastreamento convencional para o câncer de 

mama, constituído de auto exame, exame clínico e mamografia anual31. No 

entanto, em termos de mortalidade, não parece haver diferença entre a 

realização de mastectomia redutora de risco e rastreamento com RM36. 



   

Todavia,a mastectomia profilática indicada como medida preventiva ainda é 

controversa. Potenciais benefícios incluem a redução do risco de câncer de 

mama e grau de ansiedade frente o reconhecimento de positividade para os 

testes BRCA1 e BRCA2. Desvantagens potenciais incluem a irreversibilidade da 

conduta cirúrgica, invasividade do procedimento e consequente morbidade 

associada. Além disso, nenhuma mastectomia pode remover todo o tecido 

mamário e, portanto, não pode eliminar todos os riscos de câncer de mama, 

mesmo que esta cirurgia tenha demonstrado ser eficaz na redução do risco. Em 

adição, não devemos nos esquecer da morbidade física e psicológica associadas 

à mastectomia redutora de risco. 

Síntese da evidência quanto à solicitação do teste genético (BRCA1 e BRCA2) 

e benefício do seu reconhecimento na indicação da mastectomia profilática 



   

Apesar do pequeno período de seguimento, a realização da mastectomia 

redutora de risco bilateral nas mulheres reconhecidamente portadoras de 

mutação dos genes supressores tumorais BRCA1 e/ou BRCA2 possibilita a 

redução dos casos de câncer de mama. Entretanto, estes estudos ainda não são 

capazes de demonstrar o real benefício na expectativa de vida destas pacientes  

 

Teste genético e salpingo-ooforectomia redutora de risco bilateral 

De maneira geral, estudos têm demonstrado que a realização da salpingo-

ooforectomia redutora de risco bilateral em mulheres portadoras de mutação 

BRCA1 e/ou BRCA2 determinam impacto na redução do risco de câncer de 

mama e ovário29,32. 



   

Em estudo que analisou mulheres com elevado risco para o desenvolvimento 

de câncer de mama e/ou ovário (presença de mutação no gene supressor 

tumoral BRCA1) e que foram submetidas à ooforectomia redutora de risco 

bilateral, observou-se que, no período de seguimento de cinco anos, aquelas 

submetidas ao procedimento cirúrgico apresentaram redução significativa no 

risco de câncer de mama em detrimento ao grupo controle (HR=0,55 com 

IC95%: 0,36 a 0,85)33. 

Outro estudo com tempo de seguimento de seis anos, demonstrou que a 

realização da salpingo-ooforectomia bilateral esteve associada tanto à redução 

do câncer de mama quanto de ovário para pacientes BRCA1 e/ou BRCA2 

positivas. Dentre as pacientes sem diagnóstico prévio de câncer de mama, 

houve redução no risco de câncer de ovário para aquelas portadoras da 



   

mutação no gene supressor tumoral BRCA1 (HR=0,31 com IC95%: 0,12 a 0,82) 

sendo que nenhum evento foi observado para as portadoras de mutação no 

gene BRCA2. Em contraste, 3% das mulheres não submetidas à cirurgia 

(salpingo-ooforectomia bilateral) foram diagnosticadas com câncer de ovário. 

Observou-se ainda que a realização da salpingo-ooforectomia profilática esteve 

associada à redução na mortalidade específica tanto para o câncer de mama 

(HR=0,44 com IC95%: 0,26 a 0,76) quanto para câncer de ovário (HR=0,24 com 

IC95%: 0,08 a 0,73)29,34. 

Com relação ao câncer de mama, observou-se que a realização da salpingo-

ooforectomia bilateral, nas pacientes sem diagnóstico prévio para esta 

neoplasia, esteve relacionada à redução na sua incidência, tanto para portadoras 



   

de mutação no gene BRCA1 quanto BRCA2 (HR=0,63 com IC95%: 0,41 a 0,96 e 

HR=0,36 com IC95%: 0,16 a 0,82, respectivamente)29. 

Analisando-se pelo período médio de 10,7 anos, observa-se efeito protetor 

induzido pela salpingo-ooforectomia bilateral, mostrando-se maior quando 

realizada em mulheres com idade inferior aos 35 anos 35. Observa-se também 

que o câncer de mama é diagnosticado em idades mais avançadas, entre as 

mulheres submetidas à salpingo-ooforectomia profilática bilateral, quando 

comparadas a não realização (média etária no diagnóstico de câncer de mama 

de 52,5 versus 46,7 anos, respectivamente com p=0,03) 35. 



   

Síntese da evidência quanto à solicitação do teste genético (BRCA1 e BRCA2) 

e benefício do seu reconhecimento na indicação da salpingo-ooforectomia 

profilática bilateral 

A realização da salpingo-ooforectomia profilática bilateral em mulheres 

reconhecidamente portadoras de mutação deletéria dos genes supressores 

tumorais BRCA1 e/ou BRCA2 possibilita redução significativa no risco de 

desenvolver o câncer de mama e ovário. Considerando que nesse momento não 

há estratégia satisfatória de rastreamento do cancer de ovário, o procedimento é 

formalmente indicado nas portadoras de mutações em genes BRCA, diferente 

da mastectomia redutora de risco 

 

DISCUSSÃO 



   

As mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 caracterizam-se por predisposição ao 

câncer de mama e ovário.  

A magnitude do risco para desenvolvimento do câncer de mama e ovário na 

população geral permanece incerta, na medida em que são dependentes da 

história familiar, grupo étnico e fatores ambientais. Indivíduos de elevado risco 

devem ser encaminhados ao aconselhamento genético, sendo o teste genético 

recomendado para mulheres com câncer e história familiar de câncer de mama 

ou ovário em um ou mais familiares de primeiro ou de segundo graus e 

familiares de primeiro ou segundo graus de indivíduos com mutação nos genes 

BRCA1 ou 2 (no ramo da família no qual a mutação segrega, obviamente, ou 

seja, se a mutação é no lado materno da família, não há indicação para teste em 

familiares do lado paterno, a menos que lá exista história de câncer). 



   

Várias abordagens foram sugeridas para reduzir o risco de câncer em 

indivíduos sabidamente portadores de mutações oncogênicas em BRCA1 e 

BRCA2 tais como, emprego da ressonância magnética no rastreamento para 

câncer de mama, mastectomia e salpingo-ooforectomia redutoras de risco 

bilaterais. Todavia, até o momento, nenhuma dessas estratégias foi estudada 

apropriadamente. 

Estudos demonstram ótima sensibilidade da ressonância magnética em 

pacientes de alto risco, possibilitando o diagnóstico de câncer de mama em 

estádios mais precoces. . 

A mastectomia bilateral e a salpingo-ooforectomia profilática têm demonstrado 

resultados incisivos na reduçãodo risco de câncer em pessoas com 



   

predisposição genética para neoplasia de mama e ovário. Não existem ainda 

estudos controlados e randomizados que determinem o impacto destas 

abordagens na expectativa de vida destas pacientes mutadas. O processo de 

decisão deve ser feito após aconselhamento genético por profissional 

devidamente habilitado e exaustiva discussão com a paciente e seus familiares. 

Revisar a síntese abaixo de acordo com os comentários anteriores 

SÍNTESE GLOBAL DA EVIDÊNCIA 

 O teste genético é recomendado para indivíduos judeus de origem 

Ashkenazi; mulheres com história familiar para câncer de mama ou ovário 

em dois ou mais parentes de primeiro ou de segundo graus e parentes de 

primeiro ou segundo graus de indivíduos com mutação nos genes BRCA1 



   

ou 2 (se a mutação é no lado materno da família, não há indicação para teste 

em familiares do lado paterno, a menos que lá exista história de câncer); 

 A identificação da mutação dos genes supressores tumorais BRCA1 e/ou 2 

permite: 

o Indicar Resonância Nuclear Magnética de mama com aumento na 

sensibilidade diagnóstica dos casos de Câncer; 

o Indicar a mastectomia profilática bilateral com redução dos casos 

de Câncer de mama; 

o Indicar a salpingo-ooforectomia profilática bilateral com redução 

no risco de Câncer de mama e de ovário. 
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