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HIPÓTESE DE KNUDSON

• 1971

• Retinoblastoma

• Modelo de dois eventos
• Uma alteração herdada

• Segunda alteração somática
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Dimaras et al., 2012



Síndrome de Noonan

• Síndrome malformativa
• Dismorfias faciais, ADNPM/DI, baixa estatura

• Cardiopatias

• LMMJ

• 10% - monocitose transiente ao nascimento

• Mutações em PTPN11 somáticas em 34% das 
LMMJ

• Mutuamente exclusivas NF1 + RAS

• LLA, LMA
Images Paediatr Cardiol 2001;7:19-30



Alterações genéticas somáticas
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The Cancer Genome Atlas

• The following rare tumor types have been characterized:
• Adrenocortical Carcinoma
• Cholangiocarcinoma
• Chromophobe Renal Cell Carcinoma
• Mesothelioma
• Paraganglioma & Pheochromocytoma
• Sarcoma
• Testicular Germ Cell Tumor
• Thymoma
• Uterine Carcinosarcoma
• Uveal Melanoma

https://cancergenome.nih.gov/cancersselected/AdrenocorticalCarcinoma
https://cancergenome.nih.gov/cancersselected/Cholangiocarcinoma
https://cancergenome.nih.gov/cancersselected/ChromophobeRenalCellCarcinoma
https://cancergenome.nih.gov/cancersselected/Mesothelioma
https://cancergenome.nih.gov/cancersselected/ParagangliomaPheochromocytoma
http://cancergenome.nih.gov/cancersselected/Sarcoma
https://cancergenome.nih.gov/cancersselected/TesticularGermCellCancer
https://cancergenome.nih.gov/cancersselected/Thymoma
https://cancergenome.nih.gov/cancersselected/UterineCarcinosarcoma
https://cancergenome.nih.gov/cancersselected/UvealMelanoma


Alterações somáticas

• Desafios

• Número amostral

• Registros centralizados

• Disponibilidade amostras

• Disponibilidade testes restrita na rede particular

• Indisponibilidade testes na rede pública

• Interpretação dos dados

• Bancada➛ Tratamento

• Disseminação do conhecimento
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Alterações somáticas

• Oportunidades

• Grupos colaborativos já estruturados

• Centros de pesquisa

• Frequencia diferencial de alguns tipos de tumores raros

• Medicina de Precisão
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Alterações genéticas germinativas
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Predisposição Hereditária



Predisposição Hereditária

Fonte: NCI





Contribuições para a oncologia

 Anemia Fanconi

 A-Telangiectasia

 Reparo defeituoso de quebras 

duplas no DNA

 Instabilidade genômica

 Down

 Neurofibromatose tipo 1

 Síndrome de Noonan 

Ras

 Bloqueio da diferenciação e 

maturaçnao celular

 Vias de sobrevivência

 Fatores de crescimento

Vias oncogenéticas diversas



Predisposição Hereditária

• Vigilância para detecção precoce ou prevenção de novos tumores

• Impacto no tratamento e manejo clínico do paciente

• Aconselhamento genético oncológico familiar

• Rastreamento familiar – identificação de indivíduos em risco

• Identificação de novas vias de carcinogênese



Oncológicos
Recorrência e novos primários

Escolha terapêutica

Familiar
Transmissibilidade
Susceptibilidade

Não-oncológicos
Tumores benignos

malformações

Prevenção

Vigilância

prevenção e vigilância oncológicas



Alterações germinativas

• Desafios

• Identificação do histórico familiar
• Detalhes e documentação

• Suspeita sindrômica

• Registros

• Disponibilidade testes restrita na rede particular

• Indisponibilidade testes na rede pública

• Interpretação dos dados

• Disseminação do conhecimento
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Alterações germinativas

• Oportunidades

• Instituições

• Frequencia diferencial de síndromes raras

• Identificação familiar em cascata

• Prevenção e vigilância
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TP53:c.1010G>A; p.R337H

Rabdomiossarcoma – Caso Clínico

• Masculino

• Parto normal a termo

• Peso de nascimento 3500g

• 2a6m
• Massa Abdominal

• Rabdomiossarcoma anaplásico



Cada paciente é único na natureza e 
pode desvendar caminhos 

desconhecidos ou pouco trilhados
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