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Oncogenética: Conceitos gerais



Modelo de Knudson (1971): “Two-hit hypothesis”



Câncer esporádico vs hereditário

Câncer hereditário (10%)

Alteração

somática

Alterações

somáticas

Alteração

germinativa

Alterações

somáticas

Câncer esporádico (90%)



Síndromes de predisposição hereditária ao câncer

Detectável 

em qualquer 

célula

Potencial

hereditário

Aa aa

Aa Aa aa aa

Apresentação em idade precoce

Risco aumentado de um grupo de tumores

Múltiplos casos na família

Informações de prognóstico do tumor atual

Tratamento individualizado

Prevenção de outros tumores



A família, Tarcila do Amaral, 1925



Leitura do Código Genético: Sequenciamento de Sanger

Tubo capilar 
de eletroforese

Fragmentos maiores

Fragmentos menores

dideoxinucleotídeos

Análise de um gene específico

500-900 pares de bases



Sequenciamento paralelo de milhões de fragmentos de DNA

(Genes, Painéis de genes, Exoma, Genoma)

Leitura do Código Genético: Next generation sequencing (NGS)

Amostra
Quantificação 

da amostra

Preparo

(fragmentação, amplificação)
Sequenciamento Análise de dados





Interpretação dos resultados de sequenciamento

American College of Medical Genetics and Genomics Framework, Richards et al. 2015

Classificação da variante Significado

Benigna Previamente reportada, classificação consensual na 

literatura (Clinvar, HGMD…)

Significado incerto 

Provavelmente benigna

Frequência insuficiente para definir causalidade

Natureza provavelmente benigna

Significado incerto Frequência insuficiente para definir causalidade

Natureza incerta

Significado incerto 

Provavelmente patogênica

Frequência insuficiente para definir causalidade

Natureza provavelmente deletéria

Patogênica Previamente reportada, classificação consensual na 

literatura (Clinvar, HGMD…)



NGS trouxe a genética para a prática

MacConaill LE. JCO 2013;1815-1824

No Brasil

- Cobertura obrigatória de alguns testes 

por planos de saúde suplementar 

desde 2012 

- Critérios ANS aprimorados em 2017 e 

em 2018

- Sem cobertura pelo SUS



WATSON JD, CRICK FH. Molecular structure of nucleic acids; a 

structure for deoxyribose nucleic acid. 

Nature. 1953 Apr 25;171(4356):737-8.

Wheeler DA et al. Nature 2008;452(17)/doi:10.1038/nature06884

Um salto na evolução…

O primeiro indivíduo com 

genoma completamente sequenciado por NGS





Câncer de ovário hereditário:
O olhar do aconselhamento genético



Toss A et al., Biomed Res Int, 2015, Walsh et al.  PNAS 2011;108:18032–18037

Câncer de ovário hereditário: 

múltiplos genes envolvidos, risco heterogêneo

BRCA1

BRCA2

Genes RH

RAD50, RAD51C, 

PALB2, BRIP1, CHEK2…

Genes MMR

MSH2, MSH6, PMS2, 

MLH1, EPCAM

TP53

n = 360

BRCA1/2 = 18%

31% sem HF

35% > 60 anos

67% seroso

91% GH 3

76%

24%

Esporádico Hereditário

1 em cada 7 tumores epiteliais de ovário

é por mutações germinativas em BRCA





Stadler et al. J Clin Oncol. 2010

Arquitetura da predisposição hereditária ao câncer









Síndrome de Câncer de Mama e Ovário Hereditário (HBOC) 

Henry 
Lynch
(1971)

Associação de 

câncer de mama 

e ovário 

familiares

Gene no 

Chr17

Mary-Claire 
King

(1990)

Norton, 
Skolnock et al.

(1994)

Identificação do 

gene BRCA1

Kenneth Offit
(2013)

Modificadores 
genéticos

de BRCA1/2

Identificação do 

BRCA2

Reino Unido

(1996)

Alemanha
(2001)

Mastectomia 

Preventiva

(desde então

muitos avanços

no manejo)



BRCA1/2

Gene BRCA2

13q13.1

Transcrito 10,4kb
27 exons codificantes

Proteína BRCA2: 380kd, 3418 aminoácidos

Presente em todas as células do corpo

National Cancer Institute, NCI. http://www.cancer.gov, Roy et al. 2012

Gene 
BRCA1

17q21.31

80kb
Transcrito 7,8kb

24 exons codificantes
Proteína BRCA1: 220kd, 1863 aminoácidos

Presente em todas as células do corpo

http://www.cancer.gov


Rebbeck T et al. JAMA 2015;313(13):1347-61



Rebbeck T et al. JAMA 2015;313(13):1347-61



National Cancer Institute, NCI. http://www.cancer.gov, Roy et al. 2012

BRCA1 e BRCA2: Recombinação homóloga

http://www.cancer.gov


National Cancer Institute, NCI. http://www.cancer.gov, Mavaddat N J Natl Cancer Inst 2013

O fenótipo da HBOC 

Câncer de mama (70% triplo negativos)

Câncer de ovário/trompas (seroso, melhor prognóstico)

Câncer de peritôneo

Câncer de mama em homens (risco vital 1%)

Câncer de próstata (agressivo, pior prognóstico)

Câncer de pâncreas (risco vital 1,2%)

Gene BRCA1

http://www.cancer.gov


National Cancer Institute, NCI. http://www.cancer.gov, Mavaddat N J Natl Cancer Inst 2013

O fenótipo da HBOC 

Gene BRCA2

Câncer de mama (77% luminais)

Câncer de ovário/trompas (seroso, melhor prognóstico)

Câncer de peritôneo

Câncer de mama em homens (risco vital 7%)

Câncer de próstata (risco 60%, agressivo, pior prognóstico)

Câncer de pâncreas (risco vital 2,1%)

Melanoma

http://www.cancer.gov


JAMA. 2017;317(23):2402-2416

Coorte prospectiva de portadoras de mutações patogênicas:

n=9856 (6036 BRCA1m e 3820 BRCA2m)

Recrutamento:1997-2011

Dx por história familial (94%) ou estudo populacional (6%)

Maioria: Reino Unido, Holanda e França

Follow-up mediano: 5 anos



BRCA1 e BRCA2: Risco vital de câncer de ovário

JAMA. 2017;317(23):2402-2416

Risco vital

Risco vital



BRCA1 e BRCA2: Risco vital de câncer de mama

Pico de incidência

Pico de incidência

Risco vital

Risco vital

JAMA. 2017;317(23):2402-2416



Gynecologic Oncol 2017;doi:10.1016/j.ygyno.2017.02.032

Probabilidade de sobrevida em 12 anos:
26% ao diagnóstico
98% após 11 anos

Risco de câncer de mama em 10 anos: 8%



20 (3,9%) de 509 pacientes tiveram câncer de mama em até 10 anos após o câncer de ovário

Câncer de ovário EC III/IV aos 50 anos
Mortalidade reduz <1% com RNM mamas e 
<2% com mastectomia

Gynecologic Oncol 2017;doi:10.1016/j.ygyno.2017.02.032



Gynecologic Oncology 2017, doi:10.1016/j.ygyno.2017.04.013



Medicina de precisão no câncer de ovário 

hereditário



Ame JC et al. Bioessays 2004;26:882-93
Bryant HE et al. Nature 2005;434:913-917

Farmer H. Nature 2005;434:917-921
Sonnenblick, A. et al. (2014) Nat. Rev. Clin. Oncol. doi:10.1038/nrclinonc.2014.163

Inibição de PARP (poli-(ADP ribose) polimerase): uma estratégia terapêutica?

1. A atividade da PARP1 (85-90% da atividade das PARP) é essencial em células com deficiência da recombinação homóloga (RH)

2. Na ausência da PARP1, a quebra de fita simples espontaneamente leva à quebra e dupla fita, que necessita da RH

3. Mutações em BRCA1/2 sensibilizam profundamente a célula a iPARP (letalidade sintética)

iPARP: como essa história começou?



FASE I, n=60 (22 BRCAm)

Olaparibe 10mg/dia a 600mg/dia

Farmacocinética: rápida absorção e eliminação

Farmacodinâmica: inibição confirmada de PARP em amostras "surrogate"

Tolerância aceitável

Resposta objetiva (atividade antitumoral) em mBRCA
Fong PC et al. N Eng J Med 2009;361:123-134



iPARP: o que temos hoje?

Estudos clínicos Estudos pré-clínicos

Shen Y et al. J Pharmacol Exp 2015;353:446-457

Não há estudos de comparação direta 

entre os iPARP



Objetivo primário:

SLP (RECIST)

Objetivos secundários:

Tempo para segunda terapia ou morte

Tempo para segunda progressão

Sobrevida global

Segurança e toxicidade

Qualidade de vida

Pujade-Lauraine et al. Lancet Oncol 2017;doi.org/10.1016/S1470-2045

Câncer de ovário seroso ou endometrióide 

de alto grau recidivado sensível a platina

Mutação germinativa em BRCA1/2

≥2 tratamentos prévios com platina

RP ou RC ao último tratamento

n=295

Olaparibe 
300mg (2 comp 150mg) 2x/dia

(n=196)

Placebo
(n=99)

Manutenção (até PD ou toxicidade)

(2:1), 8sem após platina

http://doi.org/10.1016/S1470-2045


SLP mediana
19,1 meses (Olaparibe) vs 5,5 meses (Placebo)

Pujade-Lauraine et al. Lancet Oncol 2017;doi.org/10.1016/S1470-2045

SOLO-2: Sobrevida Livre de Progressão

http://doi.org/10.1016/S1470-2045


Pujade-Lauraine et al. Lancet Oncol 2017;doi.org/10.1016/S1470-2045

SOLO-2: Toxicidade

Sem piora da qOL

http://doi.org/10.1016/S1470-2045


Coleman et al. Lancet 2017;doi.org/10/1016/S0140-6736(17)32440-6

Câncer de ovário seroso ou endometrióide 

de alto grau recidivado sensível a platina

≥2 tratamentos prévios com platina

RP ou RC ao último tratamento

n=564

BRCAm (n=196)

Sem mutação (n=368)

Rucaparibe 
600mg 2x/dia

Placebo

Manutenção (até PD ou toxicidade)

(2:1), 8sem após platina

Objetivo primário:

SLP (RECIST)

Objetivos secundários:

Tempo para sintomas

Sobrevida global

Segurança e toxicidade

Farmacocinética

http://doi.org/10/1016/S0140-6736


BRCAm

SLP mediana
16,6 meses (Rucaparibe) 

vs
5,4 meses (Placebo)

Sem gBRCAm, com HRD

SLP mediana
13,6 meses (Rucaparibe) 

vs
5,4 meses (Placebo)

Intention to treat population

SLP mediana
10,8 meses (Rucaparibe) 

vs
5,4 meses (Placebo)

Sem gBRCAm, sem LOH

SLP mediana
6,7 meses (Rucaparibe) 

vs
5,4 meses (Placebo)

Coleman et al. Lancet 2017;doi.org/10/1016/S0140-6736(17)32440-6

http://doi.org/10/1016/S0140-6736


Coleman et al. Lancet 2017;doi.org/10/1016/S0140-6736(17)32440-6

http://doi.org/10/1016/S0140-6736


Mirza et al. N Eng J Med 2016;375:2154-64

Câncer de ovário seroso 

de alto grau recidivado sensível a platina

≥2 tratamentos prévios com platina

RP ou RC ao último tratamento

n=553

gBRCAm (n=203)

Sem mutação (n=350)

Niraparibe 
300mg 1x/dia

Manutenção (até PD ou toxicidade) Objetivo primário:

SLP (RECIST)

Objetivos secundários:

Tempo livre de QT

SLP2

Tempo para segunda PD

Sobrevida global

Segurança e toxicidade

Placebo

(2:1), 8sem após platina



NOVA: Sobrevida Livre de Progressão

Mirza et al. N Eng J Med 2016;375:2154-64

SLP mediana
21 meses (Niraparibe) 

vs
5,5 meses (Placebo)

SLP mediana
12,9 meses (Niraparibe) 

vs
3,8 meses (Placebo)

SLP mediana
9,3 meses (Niraparibe) 

vs
3,9 meses (Placebo)

No Germline BRCA Mutation with HRD Negativity

SLP mediana
6,9 meses (Niraparibe) 

vs
3,8 meses (Placebo)

Qual o nosso alvo?



HMG semanal (1 mês), 

depois mensal



Estudo Droga Desenho Critérios de inclusão Resultados Referência

SOLO2 Olaparibe

Fase III randomizado

Olaparibe 300mg 2x/dia 

versus placebo

Câncer de ovário seroso ou endometrióide 
de alto grau recidivado sensível a platina

Mutação germinativa em BRCA1/2

≥2 tratamentos prévios com platina
RP ou RC ao último tratamento

n=295

SLP

19,1 vs 5,5m (HR 0,30, p<0001)

Pujade-Lauraine et al. Lancet 
Oncol 

2017;doi.org/10.1016/S1470-
2045

ARIEL3 Rucaparibe

Fase III randomizado

Rucaparibe 600mg 2x/dia 

versus placebo

Câncer de ovário seroso ou endometrióide 

de alto grau recidivado sensível a platina

≥2 tratamentos prévios com platina

RP ou RC ao último tratamento

n=564

s/gBRCAm (n=196)

Sem mutação LOH (16%) (n=368)

SLP

BRCAm (s/g) 16,6 vs 5,4m (HR 0,23, p<0,001)

HRD+ 13,6 vs 5,4m (HR 0,32, p<0,001)

ITT 10,8 vs 5,4m (HR 0,36, p<0,02)

Coleman et al. Lancet 
2017;doi.org/10/1016/S0140-

6736(17)32440-6

NOVA Niraparibe

Fase III randomizado

Niraparibe 300mg 1x/dia 

versus placebo

Câncer de ovário seroso 

de alto grau recidivado sensível a platina

≥2 tratamentos prévios com platina

RP ou RC ao último tratamento

n=553

gBRCAm (n=203)

Sem mutação HRD+/-(n=350)

SLP

BRCAm (g) 21 vs 5,5m (HR 0,27, p<0,001)

HRD+ 12,9 vs 3,8m (HR 0,38, p<0,001)

HRD- (exploratória) 6,9 vs 3,8m (HR 0,58, p<0,02)

ITT 9,3 vs 3,9m (HR 0,45, p<0,001)

Mirza et al. N Eng J Med 
2016;375:2154-64

Estudos fase III de MANUTENÇÃO em doença RECIDIVADA 

sensível a platina

http://doi.org/10.1016/S1470-2045
http://doi.org/10/1016/S0140-6736


Ethier JL Future Oncol 2018;doi:10.2217/fon-2018-0101

Toxicidades



Toxicidade financeira

Wolford JE, Oral Abstract Session, Gynecologic Cancer, Abstract 5508



Tung NB, Garber J, Brit J Cancer 2018;doi:10.1038/s41416-018-0127-5

Mecanismos de resistência aos iPARP



O que vem por aí com iPARP



Estudo Droga Desenho Critérios de inclusão Resultados Referência

SOLO1 Olaparibe

Fase III randomizado

Olaparibe 300mg 2x/dia 

versus placebo

Câncer de ovário seroso ou endometrióide 
de alto grau recidivado

Mutação germinativa em BRCA1/2

EC III cx subótima / EC IV
RP ou RC a primeiro tratamento com platina

Completo,

Aguardando resultados
ClinicalTrials.gov/NCT01844986

PRIMA Niraparibe

Fase III randomizado

Niraparibe 300mg 1x/dia 

versus placebo

Câncer de ovário seroso 

de alto grau recidivado sensível a platina

EC III cx subótima ou inoperável / EC IV

RP ou RC a primeiro tratamento com platina

Ongoing ClinicalTrials.gov/NCT02655016

Estudos de fase III de MANUTENÇÃO em PRIMEIRA linha

http://ClinicalTrials.gov/NCT01844986
http://ClinicalTrials.gov/NCT02655016


Estudo Droga Desenho Critérios de inclusão Resultados Referência

SOLO3 Olaparibe

Fase III randomizado

Olaparibe 300mg 2x/dia 

versus 

QT (paclitaxel, 

topotecano, ped-doxo, 

gencitabina)

Câncer de ovário seroso ou endometrióide 
de alto grau recidivado

Mutação germinativa em BRCA1/2

≥2 quimioterapias prévias com platina
PD ≥6 meses após platina

Ongoing ClinicalTrials.gov/NCT02282020

ARIEL4 Rucaparibe

Fase III randomizado

Rucaparibe 600mg 2x/dia 

versus placebo

Câncer de ovário seroso 

de alto grau recidivado sensível a platina

Mutação germinativa ou somática BRCA1/2

≥2 quimioterapias prévias

Ongoing ClinicalTrials.gov/NCT02855944

Estudos de fase III de TRATAMENTO na doença recidivada 

SENSÍVEL a platina

http://ClinicalTrials.gov/NCT02282020
http://ClinicalTrials.gov/NCT02855944


Estudo Droga Desenho Critérios de inclusão Resultados Referência

ARIEL4 Rucaparibe

Fase III randomizado

Rucaparibe 600mg 2x/dia 

versus placebo

Câncer de ovário seroso 

de alto grau recidivado sensível a platina

Mutação germinativa ou somática BRCA1/2

≥2 quimioterapias prévias

Ongoing ClinicalTrials.gov/NCT02855944

Estudo de fase III de TRATAMENTO na doença recidivada 

RESISTENTE a platina

http://ClinicalTrials.gov/NCT02855944


Quimioterapia

Anti-

angiogênicos

Imunoterapia

PARPi

PARPi

PARPi

PARPi em combinação



O que levar para o consultório amanhã?

• Toda paciente com câncer de ovário deve ser encaminhada para 

aconselhamento genético

• Pacientes com história familiar de múltiplos tumores devem ser encaminhadas 

para aconselhamento genético

• A avaliação genética possibilita a adoção de rastreamento intensivo e medidas 

de redução de risco em pacientes com predisposição hereditária ao câncer

• Mais recentemente, contribui também na seleção de pacientes para terapias-

alvo com iPARP e inibidores de checkpoint imune.



Onde devemos melhorar?

• Individualizar risco genético (mutação, PRS, história familial) 

• Definir end-points (mortalidade, risco, qOL?)

• Definir melhores estratégias de proteção do câncer de ovário hereditário

• Plataformas de tempo real (a exemplo do Cancer LinQ)

• Aprender a aliviar as toxicidades

• Melhorar o acesso às novas opções de tratamento nos diversos cenários do 

câncer de ovário (custo)

• Desenvolver estudos com medicina de precisão na nossa população
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