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RESUMO 

O câncer colorretal (CCR) é a terceira neoplasia mais frequente em humanos e os 

números não param de crescer, sendo um problema grave de saúde pública. O CCR 

é abordado por muitos pesquisadores, seja por levantamentos epidemiológicos que 

visem alertar as autoridades de saúde aos estudos genéticos, como aqueles que 

estudam a farmacogenética e alterações que levam a proliferação de células 

anormais podendo levar a resistência às terapias com anticorpos monoclonais. 

KRAS é um gene que ganhou muito enfoque na atualidade, devido a mutações 

pontuais nos éxons 2, 3 e 4 levando a troca de aminoácidos, alterando toda a 

sequência da proteína Ras. A proteína Ras alterada desta forma não cessa o 

processo de fosforilação na proliferação, diferenciação e apoptose celular e continua 

enviando estímulo à via MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases) produzindo 

assim células anormais, ativando os mecanismos da angiogênese e a formação de 

tumores malignos que podem afetar indivíduos em várias fases da vida. Pesquisas 

clínicas identificando polimorfismos em KRAS têm sido realizadas pelo mundo e se 

mostraram eficazes na detecção de polimorfismos que direcionam o tratamento de 

primeira linha para o CCR metastático (CCRm). Este estudo objetivou avaliar a 

variabilidade genética de polimorfismos no gene KRAS em pacientes portadores de 

CCR tratados em Santa Cruz do Sul e Santa Maria e analisar o perfil epidemiológico 

da população alvo e correlacionar os achados clínicos com os agentes terapêuticos 

utilizados. Um total de 09 amostras foram analisadas pelo sequenciamento, sendo 

07 (77,8%) de cirurgia e 02 (22,3%) de colonoscopia.  Dos indivíduos incluídos na 

pesquisa 11,1% apresentaram polimorfismo no gene KRAS no códon 12 do exon 02. 

Quanto às características epidemiológicas a média de idade dos pacientes incluídos 

foi de 62,63 anos variando de 50 a 73 anos e o histórico familiar de CCR foi relatado 

por 33,3% dos pacientes. Levantamentos epidemiológicos são importantes para 

identificar fatores de risco e auxiliar em campanhas de saúde pública, percebendo 

assim os pontos necessários que devem ser abordados, assim como a caraterização 

genética, já que KRAS é capaz de prever com clareza a resposta do paciente ao 

tratamento. As perspectivas futuras são aumentar o número de amostras, padronizar 

uma técnica mais barata e com a mesma sensibilidade, além de buscar os 

tratamentos dos pacientes para correlacionar com os achados genéticos. 
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ABSTRACT 

 

 

Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer in humans and the 

numbers keep growing, to be a serious public health problem. The CCR is 

approached by many researchers, either by epidemiological surveys aimed at 

alerting health authorities to genetic studies, such as those who study the 

pharmacogenetics and changes that lead to proliferation of aberrant cells may lead to 

resistance to therapies with monoclonal antibodies. KRAS is a gene that has gained 

much in focus today, because of point mutations in exons 2, 3 and 4 leading to amino 

acid exchange, changing the whole sequence of the Ras protein. The modified Ras 

protein in this way does not stop the phosphorylation process in proliferation, 

differentiation and apoptosis and keeps sending stimulating MAPK (Mitogen 

Activated Protein Kinases) thus producing abnormal cells, activating the mechanisms 

of angiogenesis and the formation of malignant tumors that can affect individuals in 

different stages of life. Clinical research identifying polymorphisms in KRAS have 

been held around the world and have proved effective in detecting polymorphisms 

that direct first-line treatment for metastatic RCC (mRCC). This study aimed to 

evaluate the genetic variability of polymorphisms in the KRAS gene in RCC patients 

treated in Santa Cruz do Sul, analyze the epidemiological profile of the target 

population and to correlate clinical findings with therapeutic agents used. A total of 09 

samples were analyzed by sequencing, and 07 (77.8%) of surgery and 02 (22.3%) of 

colonoscopy. Of individuals included in the survey 11.1% polymorphism in the KRAS 

gene at codon 12 of exon 02. As to the epidemiological characteristics the average 

age of the included patients was 62.63 years ranging from 50 to 73 years and a 

family history of CRC It was reported by 33.3% of patients. Epidemiological surveys 

are important to identify risk factors and assist in public health campaigns, thus 

realizing the points needed to be addressed, as well as genetic characterization, as 

KRAS is able to predict clearly a patient's response to treatment. Future prospects 

are increasing the number of samples, standardize a cheaper technique and with the 

same sensitivity, in addition to seeking the treatments of patients to correlate with the 

genetic findings. 

 

Keywords: Colorectal cancer, KRAS, aberrant cells, monoclonal antibodies 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar dos inúmeros avanços da medicina os casos de câncer não param de 

crescer, o relatório mundial do câncer (2014) considerou esta a doença mais 

prevalente do século. Em 2012 foram relatados 14 milhões de novos casos, com um 

aumento previsto de 22 milhões para a próxima década, assim como os casos de 

óbito estão previstos para aumentar de 8,2 milhões por ano para 13 milhões por ano 

(STEWART et al., 2014). 

O câncer é uma patologia que requer um tratamento individualizado, 

especializado, longo e muito caro, devido á isso tem grande impacto econômico na 

sociedade. Doença degenerativa que afeta indivíduos em várias fases da vida, é um 

dos maiores problemas para saúde pública. O baixo nível econômico, a falta de 

políticas de saúde pública que alertem a população para um diagnóstico precoce, o 

custo elevado dos exames preventivos e pacientes que não tem informações 

necessárias sobre os sintomas que a doença causa são fatores determinantes que 

levam o indivíduo a um diagnóstico tardio de CCR (BRAMBILLA et al.,2012).  

Considera-se CCR tumores que evolvem em um segmento do intestino 

grosso (o cólon) e/ou no reto. Quando ainda não existirem metástases, é curado se 

diagnosticado precocemente. Algumas lesões originárias de pólipos benignos 

podem crescer na parede interna do intestino grosso e evoluírem a uma neoplasia 

maligna. Os exames preventivos como a colonoscopia e o sangue oculto nas fezes 

continuam sendo a maneira mais eficaz de prevenção. Através destes exames é 

possível detectar estes pólipos e removê-los antes que se tornem malignos (INCA 

2014). 

Autoridades internacionais como o Food and Drug Administration (FDA) 

através de ensaios clínicos demonstraram que portadores da forma mutante de 

KRAS não vão se beneficiar de tratamentos que visem o fator de crescimento 

epidérmico (EGFR), apenas os indivíduos que não possuem a forma mutante podem 

ser beneficiados (LURKIN et al.,2010). 

O gene KRAS serve como um biomarcador para CCR sendo que a Sociedade 

Americana de Oncologia Clinica (ASCO) já definiu critérios para direcionar 

oncologistas em relação ao sequenciamento deste gene. Para o CCR metastático 

anticorpos como cetuximab e panitumumab são excelentes esquemas terapêuticos 
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de primeira linha, mas só respondem com sucesso ao tratamento indivíduos 

portadores do alelo selvagem (ALLEGRA et al., 2009). 

KRAS é um dos novos biomarcadores da medicina personalizada e serve 

para direcionar oncologistas a tratamentos corretos, seguros e que possa evoluir a 

cura. Um biomarcador prognóstico indica informações de resultado de forma 

independente ao tratamento. Biomarcadores preditivos que é o caso de KRAS 

indicam à resposta do paciente a determinada terapia, neste caso anticorpos 

monoclonais, eles são capazes de detectar modificações específicas, como a 

ativação de alvos moleculares, especificidade, sensibilidade e os efeitos causados 

por cada droga além de expressar um amplo potencial na seleção de tratamentos 

individualizados de forma que possam reduzir a toxicidade, os custos e aumentar a 

sobrevida do paciente (PATEL,KARAPETIS, 2013). 

Nas neoplasias malignas KRAS é encontrado de duas formas, mutado ou 

selvagem. Para indivíduos que expressam o genótipo selvagem os tratamentos com 

os inibidores de EGFR cetuximab (Erbitux) ou panitumumab (Vectibix) são 

considerados de primeira linha. Os indivíduos que expressam um genótipo mutante 

não se beneficiam deste tipo de terapia (WEBSTER et al., 2013). 

O FDA constatou que a associação de quimioterápicos convencionais com 

anticorpos monoclonais é a combinação ideal para levar o indivíduo a um aumento 

da sobrevida livre de doença. Estudos revelam que mutações pontuais que ocorrem 

nos éxons 2, 3 e 4  podem alterar os aminoácidos nos códons 12,13, 61 e 146, 

portanto indivíduos com genótipo mutante não devem receber terapias monoclonais 

como parte do tratamento (ALLEGRA et al., 2009). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Nas últimas décadas o estudo de oncogenes vem ganhando espaço na 

medicina personalizada é devido a este fato que a sobrevida dos pacientes 

portadores de CCR tem aumentado significativamente (PEREZ et al.,2013). 

Para tornar uma nova terapia eficiente é necessário conhecer as bases 

moleculares, avaliando as características biológicas de cada indivíduo e através 

destas pesquisas o gene KRAS foi considerado um biomarcador moderno e seguro. 

A redução da toxicidade e o aumento da sobrevida livre de progressão da doença 

são os resultados de terapias alvo. Mutações no gene KRAS resultam na constante 

ativação de Ras estimulando a proliferação e a angiogênese (TOL et al., 2010).  

Os principais polimorfismos do gene KRAS são mutações pontuais nos éxons 

2, 3 e 4, estas fazem com que Ras, proteína codificada por KRAS, esteja sempre no 

estado de proliferação, ou seja, no momento que o anticorpo monoclonal se liga ao 

receptor (EGFR), a proteína Ras não está na conformação favorável para inibição da 

proliferação e da angiogênese (KUMAR et al., 2014).  

Irrinotecano e Fluoracil fazem parte do arsenal de quimioterápicos 

convencionais para CCR, porém para pacientes com CCR metastático os anticorpos 

monoclonais cetuximab e panitumumab são considerados aditivos de primeira linha 

tornando o tratamento de grande eficácia (GATTENLOHNER et al., 2009).  

Cada vez mais médicos e cirurgiões solicitam testes moleculares, o que em 

um futuro muito próximo vai caminhar lado a lado com a localização do tumor e a 

patologia (tumores bem diferenciados, pobremente diferenciados entre outros), já 

que os tumores são muito heterogêneos e se necessita de diversas confirmações 

para um diagnóstico correto e preciso (FENG et al.,2014).  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos gerais 

 Análise da variabilidade genética do gene KRAS em pacientes portadores de 

câncer colorretal de um centro de oncologia da região Centro Serra e Vale do Rio 

Pardo. 

3.2 Objetivos específicos 

Realizar um levantamento epidemiológico dos pacientes com CCR, incluindo 

características tumorais e sociodemográficas;   

Analisar a frequência dos principais polimorfismos no gene KRAS, nos códons 

12, 13, 61 e 146 nos éxons 2, 3 e 4;  

  



11 
 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Carcinogênese 

Quando o sistema fisiológico do indivíduo passar a sofrer agressões, pela 

proliferação desordenada de células aberrantes, designa-se tumor ou neoplasia. Os 

defeitos genéticos partem de uma célula precursora que serve como clone para 

formação do tecido tumoral. Os proto-oncogenes, os genes envolvidos no dano e no 

reparo de DNA, genes que regulam a apoptose e os genes supressores de tumores 

são os alvos desta desordem genética. A proliferação de células aberrantes é 

resultado de um polimorfismo que ocorre em determinados genes, estes genes que 

induzem a formação de tumores são conhecidos como proto-oncogenes que na 

forma hiperativa chamamos de oncogenes. A família Ras é formada pelos proto-

oncogenes HRAS, NRAS e KRAS (KOOSHYAR et al., 2013). 

Uma atividade muito diminuída ou muito aumentada de determinado gene, 

torna o indivíduo predisposto a desenvolver determinados tipos de câncer. Proto-

oncogenes quando mutados se tornam hiperativos sendo então chamados de 

oncogenes. São conhecidos como genes supressores de tumores, aqueles que 

perdem a função e levam o individuo a malignidade (ALBERTS et al., 2004).  

4.2 A superfamília das proteínas Ras 

A proteína Ras é reguladora chave no mecanismo celular, tanto na 

proliferação, quanto na diferenciação e apoptose. Ancorada na superfície interna da 

membrana plasmática é um dos membros da família das proteínas G, e tem um 

comprimento de 189 aminoácidos. O desenvolvimento de tumores é atribuído a 

algumas probabilidades moleculares como a super-expressão do fator de 

crescimento epidérmico (EGFR) e mudanças na conformação da proteína, que vão 

resultar em um aumento de atividade. De todos os casos de neoplasias malignas 

45% estão associados à proteína Ras (KOSMIDOU et al., 2014; CHRETIEN et 

al.,2013; NORMANNO et al.,2009). 

Sobre as proteínas G atualmente estão descritos em torno de 50 membros. A 

comprovação de sinais de forma efetiva ocorre quando a fosforilação de canais 

iônicos ou enzimas amplificadoras são ativadas. No estado inativo estão no meio 

intracelular ligadas a receptores, devido a suas propriedades estruturais e funcionais 
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migram pelo citosol ativando enzimas, assim que receberem um estímulo adequado. 

O aumento da resposta celular está associado à adenilato ciclase, enzima que está 

aderida em meio intracelular, que ao ser ativada por uma proteína G catalisa 

adenosina trifosfato (ATP) em adenosina monofosfato cíclico (AMPc). A forma ativa 

é uma troca de GDP por GTP devido ao nucleotídeo guanílico interagir com á 

subunidade α da proteína G após a formação do grupo ligante/GPCR (MOURA, 

VIDAL; 2011).  

Dois mecanismos iniciam a cascata de fosforilação, no primeiro ocorre a 

ligação covalente de um grupo fosfato a cadeia lateral de um dos aminoácidos da 

proteína, essa reação é catalisada por uma proteína quinase e a reação inversa por 

uma proteína fosfatase, estas reações mudam a conformação da proteína.   

O segundo mecanismo é utilizado pelas proteínas Ras para regular sua 

função, neste caso o fosfato não é diretamente ligado à proteína, uma parte do 

nucleotídeo GTP se liga a proteína estando à mesma na sua conformação ativa. A 

perda de um grupo fosfato acontece quando GTP é hidrolisado a GDP numa reação 

catalisada pela própria proteína, tornando Ras inativa. Quando GTP é hidrolisado a 

GDP, Ras sofre uma mudança conformacional em seus domínios, ou seja, GTP 

(GDP + fosfato), causando mudança no sitio de ligação de GTP. A proteína se torna 

ativa em resposta a sinais extracelulares, como por exemplo, fatores de crescimento 

(ALBERTS et al., 2004).  

Proteínas Ras são GTPases com grande atividade enzimática, que é reduzida 

nas proteínas codificadas pelos alelos mutantes. Sua mudança de estado quanto à 

ligação à GTP ou GDP ocorre por ação intrínseca (BOQUETT, FERREIRA, 2010).  

A forma inativa e ativa de Ras depende de outras proteínas como é o caso de 

GAP (GTPase de ativação da proteína) que ligada a Ras induz a hidrólise de GTP a 

GDP que permanece ligado e o fosfato é liberado. Ras permanece inativa até que 

encontre um fator de troca de nucleotídeo guanina GEF (adiciona novamente o 

fosfato removido pela hidrólise de GTP) que se liga a GDP-Ras e libera seu GDP. 

Com o sítio desocupado é rapidamente preenchido por uma GTP (presente em 

maior concentração nas células, em relação à GDP) (IVERSEN et al.,2014).  



13 
 

4.3 KRAS 

O gene KRAS (Kirsten ras oncogene) está localizado no braço curto do 

cromossomo 12 (LURKIN et al., 2010; ROA et al., 2013). Recentemente muitos 

autores tem se dedicado a estudar este gene, pois polimorfismos no éxon 2, mais 

especificamente nos códons 12 e 13, no processo de formação da proteína fazem 

com que o individuo não responda as terapias modernas disponíveis para o câncer 

(LURKIN et al.,2010).  

A via Ras/Raf/MEK/ERK é uma das vias mais importantes da sinalização 

celular. Nas malignidades humanas os genes responsáveis por codificar as 

proteínas Ras são com frequência os mais alterados é caso de BRAF, NRAS e 

KRAS. Proteínas Ras agem como GTPases e são de extrema importância na 

tradução de sinais, elas podem ser conhecidas também por p21 e tem uma massa 

molecular de 21 kDa. No CCR 40% dos casos estão relacionados à KRAS. Um dos  

polimorfismos mais frequentes ocorre no éxon 2 trocando G/A (guanina/adenina) 

que na formação da proteína substitui o ácido aspártico por glicina (ROA et al., 

2013).  

Para terapias anti EGFR, KRAS é considerado um excelente biomarcador 

preditivo, pois define se a terapia irá ou não ser de sucesso, pesquisas clínicas 

direcionadas a KRAS são de extrema importância, pois polimorfismos neste gene 

especialmente nos códons 12, 13, 61 e 146 dos éxons 2, 3 e 4  são encontrados em 

torno de 50% dos casos. O fato é que a tirosina quinase continua enviando 

estímulos para célula produzindo células aberrantes e de forma desordenada 

(LOPES, CHAMMAS, IYEYASU; 2013).  

Na prática oncológica diretrizes clínicas, programas educacionais, e 

mecanismos moleculares são de fundamental importância para auxiliar os médicos 

na escolha do tratamento correto. Identificar o paciente com genótipo mutante antes 

do início do tratamento é essencial já que estes pacientes não vão responder a 

fármacos como anti EGFR. Medicamentos como cetuximab e panitumumab são de 

primeira linha para o CCR metastático, sendo assim o sequenciamento de KRAS 

serve de esperança para indivíduos com alelos mutantes, poupando-os de 

tratamentos ineficazes(HARRIS et. al., 2013). 
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4.4 EGFR o receptor da tirosina quinase 

Nas células existem vários tipos de receptores, um deles é o fator de 

crescimento epidérmico (EGFR) ou receptor de membrana da tirosina quinase 

produzindo em grande quantidade por células malignas, este receptor é um dos 

membros da iniciação da via MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases). Os 

comandos são iniciados quando o mitógeno se liga ao receptor na parte externa da 

célula, ocasionando a ativação dos receptores e início da sinalização para as 

proteínas iniciarem a cascata de fosforilação. Com o início da fosforilação cada 

receptor passa por alterações estruturais e químicas (LOPES, CHAMMAS, 

IYEYASU; 2013).  

A mensagem química do mitógeno é levada para o interior da célula sem a 

necessidade de incorporação da substância, a qual é traduzida por vias especificas 

através de moléculas presentes na célula. As proteino-quinases estão presentes na 

via MAPK de forma ordenada. Ras-GTP estimula Raf que fosforila MEK, e 

consequentemente fosforila ERK1 e ERK2 (regulação extracelular) (Figura 1). ERKs 

migram até o núcleo celular, ativando os fatores de transcrição FOS, JUN e MYC. A 

intensa atividade de transcrição gênica e síntese de novas proteínas iniciam-se com 

a via MAPK que é responsável por transmitir a informação de sinalização que está 

no mitógeno até o núcleo celular (KNIGHT, IRVING;2014).  

Para que a célula mantenha suas características de homeostasia, 

proliferação, diferenciação e apoptose a via Ras-Raf-MAPK-ERK é o caminho 

intracelular de suma importância. Quando ocorrem polimorfismos nos genes da 

família Ras, há uma proliferação desordenada, que impede de codificar as proteínas 

corretamente, formando tecidos sólidos e resistentes a terapias modernas 

(MATALLANAS et al., 2011).  
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Figura 1. O mitógeno liga-se ao receptor EGFR, onde ocorre á sinalização para o interior da célula, 
as proteínas citoplasmáticas proliferam o sinal, dando inicio a cascata de fosforilação ativando Ras, 
Raf, MEK, ERK e os fatores de transcrição. No caso de um polimorfismo o gene codifica a proteína  
Ras de forma alterada, desta forma Ras continua no estado ativo, com mudança de conformação, 
tornando a célula resistente e  com proliferação desordenada. 

 
Fonte: Adaptado de: GRADY, PRITCHARD, 2014; JEONG, CHA, CHOI, 2014; KNIGHT, IRVING, 
2014; MATALLANA et al., 2011.  
 

 

4.5 VEGF e a formação de novos vasos 

O receptor EGFR é o alvo das terapias modernas, porém ainda é importante 

ressaltar sobre angiogênese e o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) 

mecanismo envolvido na formação de novos vasos. Para que um tumor sólido se 

forme de fato é necessário que ocorra a neovascularização que propicia a 

propagação de células malignas. Desta forma já é possível se pensar em inibidores 

da angiogênese. VEGF é um regulador da neovascularização (angiogênese). A 

grande incidência de invasão vascular e os tumores agressivos em pacientes com 

CCR metastático estão associadas a amplificação do locus de VEGF (MESANGE et 

al., 2014). 

As metástases, a sobrevivência e o crescimento assim como a consolidação 

de um tumor estão diretamente relacionados com VEGF que é abundante em muitas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Angiog%C3%AAnese
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neoplasias. Existem fármacos como bevacizumab que são anticorpos monoclonais 

que atuam como mediadores da angiogênese, e foram aprovados pelo FDA, com 

bases em ensaios clínicos em pacientes portadores do CCRm quando estão em 

combinação com quimioterápicos convencionais apresentam ótimos resultados (KIM 

et al.,2014). 

A combinação de anticorpos monoclonais anti EGFR e anti VEGF 

enriqueceram as vastas linhas terapêuticas para portadores de CCR metastático. O 

tratamento individualizado que parte da testagem clínica dos genes de cada 

paciente além de diminuir os custos de tratamentos desnecessários, melhora a 

qualidade do tratamento do paciente levando os indivíduos ao ressecamento total 

das metástases e aumento da sobrevida livre da doença (CHRETIEN et al.,2013). 

4.6 Gene BRAF e a importância na terapêutica clínica 

A complexidade de uma célula não é difícil de modo que não possamos 

entendê-la. KRAS codifica a proteína Ras e BRAF codifica a proteína Raf (SHEN et 

al.,2013).  

BRAF é um gene que faz parte da cascata de proliferação da família RAS e 

vem ganhando espaço nos testes genéticos, apesar da baixa frequência de 5 a 10% 

nos casos de CCR, se o individuo apresentar alelos mutantes para BRAF será 

resistente às terapias monoclonais assim como KRAS. Aproximadamente 90% das 

mutações BRAF é uma troca de T>A (timina por adenina) na posição 1.799, este 

polimorfismo está localizado no éxon 15 e resulta na alteração do aminoácido 600 

que substitui uma glutamina por uma valina (V600E) (HERNOWO et al., 2014). 

4.7 Biomarcadores preditivos e prognósticos 

Na prática da oncologia atual é muito importante avaliar os genes que são 

preditivos e prognósticos ao tratamento de cada paciente. Os marcadores preditivos 

indicam se o tratamento vai ou não ser eficaz para determinado individuo, já os 

marcadores prognósticos indicam um resultado melhor ou pior independente do 

tratamento. A ampla variação genética favorece a carcinogênese abrangendo uma 

ampla variedade de funções celulares. KRAS é considerado um biomarcador 

preditivo negativo, pois portadores deste tipo de alelo não responderão aos 

tratamentos anti EGFR. BRAF um biomarcador preditivo vem evoluindo como um 
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biomarcador prognóstico capaz de identificar tumores que são sensíveis a 

determinadas terapias. A oncologia moderna pertence a tratamentos 

individualizados e pesquisas estão em constante desenvolvimento em todo mundo 

com base em padrões moleculares (ROSE-JAMES, TT;2012).  

Robusto e seguro KRAS é biomarcador capaz de direcionar oncologistas e 

pacientes. Ainda é importante ressaltar que o diagnóstico precoce e a classificação 

TNM não podem de forma alguma serem deixados de lado 

(GRADY,PRITCHARD;2014). 

4.8 Frequência dos polimorfismos  do gene KRAS 

Mutações nos códons 61 e 146 são descritas, mas somente as mutações nos 

códons 12 e 13 são claramente preditivas a terapias com cetuximab e panitumumab. 

Em pacientes com CCR que irão utilizar a terapia anti-EGFR é obrigatória a 

testagem de KRAS (Chretien et al., 2013). Na tabela 1 é possível observar a 

frequência dos polimorfismos em KRAS no mundo.  

Está comprovado na literatura científica que associar o panitumumab a 

esquemas como FOLFIRI (ácido folínico com fluoracil e irrinotecano, infusão em 

bolus e contínua) ou FOLFOX (ácido folínico, 5 fluoracil e oxaliplatina, infusão em 

bolus e contínua) aumenta a sobrevida global a deixa o paciente livre de progressão 

(PEETERS et al., 2013).  

 
Tabela 1. Frequência geral de polimorfismos KRAS em diversas partes do mundo.  

Mutação  Frequência  Referência 

KRAS codon12/13 11/46 (23,9%) Shao et al. (2007), Japão 

KRAS codon12/13 48/181 (26, 5%) Wu et al. (2005), Taiwan  

KRAS codon12/13 30/100 (30%) Calistri et al. (2005), Itália  

KRAS codon12/13 42/126 (33%) Edkins et al. (2006), Hong Kong  

KRAS codon12/13 61/94 (64%) Edkins et al. (2006), EUA  

Fonte: KOSMIDOU, et al., 2014.  
 
 

As pesquisas atuais para o CCR estão direcionadas a desvendar os proto-

oncogenes a os polimorfismos da via Ras. Roa e colaboradores (2013) realizaram 

um estudo em população chilena com 109 pacientes e avaliaram as principais 

mutações nos códons 12 e 13. Destes 109 pacientes, 46 apresentaram teste positivo 

para KRAS. As mutações mais frequentes foram: códon 12; a troca de glicina por 

aspartato em 39,1%, glicina por valina em 24,2%, glicina por serina em 6,5%, glicina 

por alanina em 4,3%, glicina por císteina em 4,3% e glicina por arginina em 2,1%. 
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No códon 13 a troca mais frequente foi glicina por aspartato em 19,5%. Mutações 

em KRAS vem sendo frequentemente observados também em câncer de pulmão 

(30%), cólon (40%), pâncreas (80%), e tireoide (55%). Apesar da alta prevalência 

dos polimorfismos nos codons 12 e 13 é importante analisar também os códons 61 e 

146 para que a análise se torne mais completa.  

Chretien e colaboradores (2013) descreveram que estudos sobre KRAS vêm 

ganhando espaço, visto que mutações neste gene estão relacionadas com a 

resistência a anticorpos monoclonais e formação de neoplasias. Na tabela 2 é 

possível observar os polimorfismos mais frequentes nos códons 12 e 13 assim como 

a alteração de aminoácido causada na proteína. 

 

Tabela 2. Principais alterações no éxon e troca de aminoácidos, nos códons 12 e 13; onde se 
encontram os principais polimorfismos no gene KRAS. 

Códons Polimorfismo Alteração na proteína 

12 c.35G>A p.G12D 

12 c.35G>T p.G12V 

12 c.34G>T p.G12C 

12 c.34G>A p.G12S 

12 c.35G>C p.G12A 

12 c.34G>C p.G12R 

13 c.38G>A p.G13D 

Fonte: KOSMIDOU et al., 2014; CHRETIEN et al., 2013; NORMANNO et al., 2009  

 

Em um estudo realizado com pacientes chineses em Hong Kong com 1.506 

pacientes 670 (44,5%) foram diagnosticados com mutações KRAS, sendo que as 

frequências foram códon 12 (75,1%) códon 13 (19,3%) códon 61 (2,5%) e códon 146 

(2,7%). A taxa de mutação é maior em mulheres (48%, 296/617) do que em homens 

(42,1%, 374/889) (TONG et al., 2014).  

Shen e colaboradores (2013) realizaram um estudo em uma população 

chinesa com 676 pacientes que realizaram cirurgia para retirada de tumor de CCR 

tratados na Academia Chinesa de Ciências Médicas (Pequim, China) entre agosto 

de 2010 e dezembro de 2011. Entre os indivíduos estudados, 35,9% (242/674) 

abrigavam uma mutação KRAS, 25,7% (173/674) no códon 12, 6,8% (46/674) no 

códon 13, e 2,1% (14/672), no códon 61. A ordem correspondente para a frequência 

de polimorfismos no códon 12 do KRAS foi G12D, G12V, G12A, G12C, G12S e 
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G12R; para o códon 13, a mutação mais frequente foi G13D, seguido por G13C e 

G13S. O principal polimorfismo no códon 61 foi Q61H, Q61L e Q61R. Mutações 

KRAS, aparecem mais frequentemente em mulheres do que homens e em pacientes 

com mais de 60 anos. 

4.9 Agentes antineoplásicos e tratamento 

Nos últimos anos drogas citotóxicas como oxaliplatina, fluoropirimidinas e 

irrinotecano foram adicionados ao arsenal de quimioterápicos contra o CCR. Sendo 

assim combinações como 5 FU/LV (5 fluoracil com ácido folínico), FOLFIRI (ácido 

folínico com fluoracil e irrinotecano, infusão em bolus e contínua), FOLFOX (ácido 

folínico, 5 fluoracil e oxaliplatina, infusão em bolus e contínua) IFL (5 fluoracil, ácido 

folínico e irrinotecano, bolus) FLOX (5 fluoracil, ácido folínico e oxaliplatina) tem sido 

amplamente utilizadas e com ótimos resultados. Mas os oncologistas vêm buscando 

novos caminhos, ou seja, atingir o alvo sem prejudicar outras vias, diminuindo custos 

e toxicidade. Desta forma surgem os medicamentos monoclonais, drogas com um 

mecanismo de ação baseado em uma interação do anticorpo com o epitopo 

(GRAVALOS et al.,2010).  

As novas opções da terapêutica são inibidores de EGFR cetuximab e 

panitumumab, esses anticorpos monoclonais são capazes de inibir EGFR através de 

uma ligação no domínio extracelular de EGFR.  

Vectibix® ou panitumumab é uma imunoglobulina humana recombinante G 

(IgG), que se liga de forma especifica ao domínio extracelular do EGFR em células 

normais e malignas. Com um massa molecular de 14 kDa  inibe de forma 

competitiva a ligação de ligandos à EGFR. Este fármaco monoclonal se torna 

resistente pelo fato de agir apenas em proteínas que não sejam mutadas, ou seja, 

que não tenham mudado de conformação. Além de impedir a união de dois 

monômeros, autofosforilação de EGFR e ativação dos sinais o que vai resultar em 

inibição da proliferação, diferenciação e favorecimento da apoptose (GRAVALOS et 

al.,2010).  

Como já esta descrito amplamente na literatura, nas neoplasias de intestino, mama 

e pulmão os componentes da tirosina quinase levam EGFR a uma super-expressão, 

devido a isso as terapias anti EGFR associadas a anti VEGF ou a fármacos 

tradicionais tem-se mostrado de grande sucesso na sobrevida global livre da 
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doença. Os novos anticorpos monoclonais ligam-se ao domínio extracelular da 

tirosina quinase agindo na sinalização celular (MAHIPAL, KOTHARI, GUPTA; 2014). 

A combinação de cetuximab com irrinotecano tem mostrado uma sobrevida 

livre de progressão significativa, porém este efeito não é observado em pacientes 

com KRAS mutante, podendo até ser prejudicial. Um estudo de fase III realizado 

com o panitumumab mostrou que estes pacientes tiveram uma sobrevida livre da 

doença muito significativa e estes resultados levaram o FDA a aprovar em 2006 este  

anticorpo como tratamento de primeira linha para o CCR (MAHIPAL, KOTHARI, 

GUPTA; 2014). 

Barone e colaboradores (2014) descrevem o KRAS como principal 

biomarcador de resistência a anticorpos monoclonais anti-EGFR. Para as diretrizes 

atuais KRAS é o passo mais importante na tomada de decisão para o início de 

tratamento de pacientes com CCR metastático. Porém o acesso restrito ao 

sequenciamento deste gene traz consequências muito negativas aos pacientes 

diminuindo assim taxa de sobrevida, impedindo que o paciente evolua a cura.  

Estudos mostram que o cetuximab é medicamento de primeira linha para CCR e que 

combinações do tipo FOLFIRI e FOLFOX é mais satisfatório do que as alternativas 

disponíveis atualmente na primeira linha (bevacizumab + FOLFOX, FOLFIRI), 

portanto cetuximab é um esquema terapêutico excelente se o paciente não 

apresentar polimorfismo KRAS. O significado clínico das mutações KRAS já esta 

claro; mutações nos códons 12 e 13 conferem resistência ao EGFR. Autoridades da 

Europa, Estados Unidos e Japão tornaram o teste obrigatório para portadores de 

CCR. No Japão um Kit multiplex para KRAS que detecta 7 mutações nos códons 12 

e 13 foi aprovado para testes in vitro. Recentemente desenvolveu-se outro que 

detecta 36 mutações nos códons 61 e 146.  

Para que a análise molecular contemple todos os parâmetros as células 

tumorais circulantes (CTC) seriam o próximo passo, pois oferecem novas 

perspectivas a fim de obter um bom prognóstico e orientar médicos e pacientes. Seu 

uso clinico é muito atraente especialmente por detectarem cedo um pior prognóstico. 

A plataforma de pesquisa para este tipo de célula (Veridex LLC, NJ, USA), foi 

aprovada pelo FDA em 2004 para câncer de mama, 2007 para colorretal e 2008 

para câncer de próstata. Porém ainda existem muitas dificuldades como a 

incapacidade de detectar as células não epiteliais. Foi proposto que para cada 100 

gramas de tumor 3,3 gramas podem estar na corrente sanguínea. Estes 
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biomarcadores exigem mais estudos para que sua utilidade clínica seja 

completamente elucidada (LIM et al., 2014).  
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5. ARTIGO CIENTÍFICO 

 

O artigo intitulado “Análise da variabilidade genética do gene KRAS em 

pacientes portadores de câncer colorretal do Rio Grande do Sul” será encaminhado 

para publicação na Revista Brasileira de Coloproctologia (ISSN 0101-9880: versão 

impressa e ISSN 1980-5446: versão online) (Anexo 8). O método, resultados, 

discussão e conclusão serão apresentadas no artigo.  
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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS  

 

Levantamentos epidemiológicos são importantes para identificar fatores de risco 

e auxiliar em campanhas de saúde pública, percebendo assim os pontos 

necessários que devem ser abordados, assim como a caraterização genética, já que 

KRAS é capaz de prever com clareza a resposta do paciente ao tratamento.  

As perspectivas futuras são aumentar o número de amostras, padronizar uma 

técnica mais barata e com a mesma sensibilidade, além de buscar os tratamentos 

dos pacientes para correlacionar com os achados genéticos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Questionário 

 

Material colhido de (  ) Cirurgia (  ) Colonoscopia 

 
Colonoscopia/ cirurgia: 

1. Número do paciente:______________________________________________ 

2.  Data de Nascimento:______/______/______    Idade:_________ 

3. Médico oncologista: ____________________  

4. Médico cirurgião:______________________ 

5. Cidade de residência do paciente:___________________ 

6. Gênero: (1) feminino  (2) masculino 

7. Histórico familiar de CCR: (  ) Sim (  ) Não  

Se sim qual o parentesco: ________________________ 

8. Cor da pele: ( 1 ) Branca ( 2 ) Não branco 

9.Data da primeira consulta médica:______________ 

10. Patologia: ( 1  ) bem diferenciado    ( 2  ) moderadamente diferenciado   ( 3) 

pobremente diferenciado  ( 4  ) não diferenciado    ( 5  ) não disponível    

 

Somente se material de cirurgia: 

11.Se houver tumor qual é o sitio de tumor primário: ( 1  ) cólon   (  2 ) reto   (  3 ) não 

disponível 

12.Data da cirurgia para retirada do tumor:________________ 

13.Linfonodos regionais: ( 1 ) Sim  (  2 ) Não   ( 3 ) não disponível 

14.Metástase no diagnóstico ( 1  )  sim     (  2  ) não     ( 3 ) sem informação 

15.Localização das metástases:_________________________ 

16. Estadiamento: ( 1 ) I (  2 ) II  ( 3  ) III ( 4 ) IV    

 

Se quimioterapia: 

17.Esquema terapêutico de primeira linha recebido: 

Anticorpos Monoclonais ( ) Sim ( ) Não Qual 

:__________________________________________ 

Outro esquema ( ) Sim ( ) Não Qual: 

________________________________________________ 
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Dose de cada um: 

_______________________________________________________________ 

18. Data de início do tratamento:____________________ 

19. Tempo em meses (número de ciclos) para utilização deste 

esquema:___________________ 

20.Finalidade do tratamento: (  1 ) curativa  ( 2  ) prévia  ( 3  ) controle  ( 4 ) 

adjuvante  ( 5 ) paliativa (6) invasivo   (7) sem informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Anexo 2. Termo De Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Nome do paciente:______________________________________________ 

Pesquisa: Análise da variabilidade genética do gene KRAS em pacientes portadores 

de câncer colorretal do Rio Grande do Sul.  

Investigadores: Profª Drª. Lia Gonçalves Possuelo, do curso de Farmácia (51- 

8471- 3720),  Profª. Drª. Jane Dagmar Pollo Renner, do curso de Farmácia (51- 

9826- 3124)  Profª Drª. Luciana de Souza Nunes, do curso de Farmácia (51- 9576-

9883) Eliara Fernanda Foletto, aluna do curso de farmácia (51- 9551-5774).  

Objetivos e benefícios 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo objetivo principal é 

verificar a presença de mutações na amostra retirada do tumor ou nos pólipos 

retirados durante o procedimento ao qual foi você foi submetido. O benefício 

principal desta pesquisa será: a identificação da presença destas mutações, sendo 

possível evoluir na busca de uma melhor terapia para tratamentos de câncer do 

colorretal.  

Procedimentos 

A amostra é recolhida do tecido retirado (quando cirurgia) ou do pólipo (quando 

colonoscopia).  

Local de estudo 

O estudo será realizado na UNISC (Universidade de Santa Cruz do Sul) nos 

laboratórios pertencentes ao CPTBio (Centro de Pesquisa e Treinamento em 

Biotecnologia).  

Riscos 

A participação no estudo não envolve nenhum risco. Pois o material colhido será 

fracionado do tecido colhido na cirurgia ou colonoscopia, quando for o caso, que é 

rotineiramente enviado para biopsia. 

Desistência na participação do estudo  

A participação do indivíduo nesse estudo é voluntária, ou seja, quem não quiser 

participar do estudo estará livre para fazê-lo sem que haja qualquer perda no 

atendimento de seus problemas de saúde a que tem direito.  

Gostaria de ser comunicado dos resultados desta pesquisa?  

( ) Sim, gostaria.  

( ) Não gostaria de ser comunicado dos resultados desta pesquisa.  
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Compensação financeira  

Não haverá nenhum pagamento aos indivíduos que concordarem em participar do 

estudo, bem como os participantes do estudo não terão nenhum custo adicional 

relacionado aos procedimentos e recebimento do laudo com os resultados.  

Confidencialidade das informações  

Toda a informação individual que será fornecida pelo participante do estudo e os 

resultados das analises realizadas serão consideradas confidenciais. Todos os 

questionários e materiais coletados serão identificados através de um código 

(número) criado na entrada do estudo; este código será a única identificação 

utilizada no banco de dados do estudo. Este banco será utilizado para análise dos 

dados e divulgação dos mesmos, no meio cientifico. 

Perguntas e dúvidas relacionadas ao estudo  

Este termo de consentimento explica o estudo que está sendo proposto e convida os 

indivíduos a participar; no entanto, se houver alguma dúvida, estas poderão ser 

esclarecidas, pela equipe do estudo pelos telefones: 51- 9826- 3124 (Profª Jane),  

51- 9576-9883  (Profª Luciana)  51- 8471- 3720 (Profª Lia) 51-95515774 (Eliara-

aluna) . Demais dúvidas também poderão ser esclarecidas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Santa Cruz do Sul (CEP), pelo telefone (51) 3717-

7680 

Autorização para estocagem de material biológico  

Permito que minha amostra de tecido seja guardada para ser utilizada em outra 

pesquisa, mediante protocolo de pesquisa autorizado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNISC, ficando, no entanto livre para solicitar a destruição da mesma a 

qualquer momento, se assim desejar; (sem minha identificação e/ou mantendo 

minha privacidade).  

( ) Sim, permito  

( ) Não permito que minha amostra seja utilizada em novos estudos  

( ) Desejo que minha amostra seja destruída após o fim do presente estudo. 

O significado de sua assinatura  

A sua assinatura abaixo significa que você entendeu a informação que lhe foi 

fornecida sobre o estudo e sobre o termo de consentimento. Se você assinar este 

documento significa que você concorda em participar deste estudo. Você receberá 

uma cópia deste termo de consentimento.  
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_______________________________________________________________  

Assinatura do paciente. Data:  

 

_______________________________________________________________  

Assinatura do Coordenador do estudo. Data:  

 

Observação: O presente documento, baseado nas diretrizes e normas 

regulamentares para pesquisa em saúde, do Conselho Nacional de Saúde 

(Resolução 466/12), será assinado em duas vias, de igual teor, ficando uma em 

poder do voluntário ou de seu responsável legal e outra com o pesquisador 

responsável. 
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Anexo 3. Carta Hospital Ana Nery.  
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Anexo 4. Aprovação do Comitê de Ética. 
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Anexo 5. Análise das sequências.  

 

Homo sapiens Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog (KRAS), RefSeqGene on 

chromosome 12. NCBI Reference Sequence: NG_007524.1 

 

4561 ggcgtctccc tggtggcatc cgcacagccc gccgcggtcc ggtcccgctc cgggtcagaa 
     4621 ttggcggctg cggggacagc cttgcggcta ggcagggggc gggccgccgc gtgggtccgg 
     4681 cagtccctcc tcccgccaag gcgccgccca gacccgctct ccagccggcc cggctcgcca 
     4741 ccctagaccg ccccagccac cccttcctcc gccggcccgg cccccgctcc tcccccgccg 
     4801 gcccggcccg gccccctcct tctccccgcc ggcgctcgct gcctccccct cttccctctt 
     4861 cccacaccgc cctcagccgc tccctctcgt acgcccgtct gaagaagaat cgagcgcgga 
     4921 acgcatcgat agctctgccc tctgcggccg cccggccccg aactcatcgg tgtgctcgga 
     4981 gctcgatttt cctaggcggc ggccgcggcg gcggaggcag cagcggcggc ggcagtggcg 
     5041 gcggcgaagg tggcggcggc tcggccagta ctcccggccc ccgccatttc ggactgggag 
     5101 cgagcgcggc gcaggcactg aaggcggcgg cggggccaga ggctcagcgg ctcccaggtg 
     5161 cgggagagag gtacggagcg gaccacccct cctgggcccc tgcccgggtc ccgaccctct 
     5221 ttgccggcgc cgggcggggc cggcggcgag tgaatgaatt aggggtcccc ggaggggcgg 
     5281 gtggggggcg cgggcgcggg gtcggggcgg gctgggtgag aggggtctgc aggggggagg 
     5341 cgcgcggacg cggcggcgcg gggagtgagg aatgggcggt gcggggctga ggagggtgag 
     5401 gctggaggcg gtcgccgctg gtgctgcttc ctggacgggg aaccccttcc ttcctcctcc 
     5461 ccgagagccg cggctggagg cttctgggga gaaactcggg ccgggccggc tgcccctcgg 
     5521 agcggtgggg tgcggtggag gttactcccg cggcgccccg gcctcccctc cccctctccc 
     5581 cgctcccgca cctcttgcct ccctttccag cactcggctg cctcggtcca gccttccctg 
     5641 ctgcatttgg catctctagg acgaaggtat aaacttctcc ctcgagcgca ggctggacgg 
 

 

10141 gtgctacagg gtgtagagca ctgtgaagtc tctacatgag tgaagtcatg atatgatcct 
    10201 ttgagagcct ttagccgccg cagaacagca gtctggctat ttagatagaa caacttgatt 
    10261 ttaagataaa agaactgtct atgtagcatt tatgcatttt tcttaagcgt cgatggagga 
    10321 gtttgtaaat gaagtacagt tcattacgat acacgtctgc agtcaactgg aattttcatg 
    10381 attgaatttt gtaaggtatt ttgaaataat ttttcatata aaggtgagtt tgtattaaaa 
    10441 ggtactggtg gagtatttga tagtgtatta accttatgtg tgacatgttc taatatagtc 
    10501 acattttcat tatttttatt ataaggcctg ctgaaaatga ctgaatataa acttgtggta 
    10561 gttggagctg gtggcgtagg caagagtgcc ttgacgatac agctaattca gaatcatttt 
    10621 gtggacgaat atgatccaac aatagaggta aatcttgttt taatatgcat attactggtg 
    10681 caggaccatt ctttgataca gataaaggtt tctctgacca ttttcatgag tacttattac 
    10741 aagataatta tgctgaaagt taagttatct gaaatgtacc ttgggtttca agttatatgt 
    10801 aaccattaat atgggaactt tactttcctt gggagtatgt cagggtccat gatgttcact 
    10861 ctctgtgcat tttgattgga agtgtatttc agagtttcgt gagagggtag aaatttgtat 
    10921 cctatctgga cctaaaagac aatcttttta ttgtaacttt tatttttatg ggtttcttgg 
    10981 tattgtgaca tcatatgtaa aggttagatt taattgtact agtgaaatat aattgtttga 
 

 

Éxon 1 

Éxon 2 

Códon 12 - GGT 

Códon 13 - GGC 

Usar primer F 
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28081 atggaattgc tgatcatatg gtaattctgt gtttaacttt ttgaggaact accactgttt 
    28141 tccacaatgg catcaccatt ttacattccc accagcaatg cacaaagatt tcagtgtctg 
    28201 tatccttgct aacacttatt ttccattttt tgagtttttt tgttttgttt ttttaataat 
    28261 agccaatcct aatgggtatg tggtagcatc tcatggtttt gattttattt tcctgactat 
    28321 tgatgatgtt gagcatcttt tcaggtgctt agtggccatt tgtccgtcat ctttggagca 
    28381 ggaacaatgt cttttcaagt cctttgccca tttttaaatt gaattttttg ttgttgagtt 
    28441 gtatataaca ccttttttga agtaaaaggt gcactgtaat aatccagact gtgtttctcc 
    28501 cttctcagga ttcctacagg aagcaagtag taattgatgg agaaacctgt ctcttggata 
    28561 ttctcgacac agcaggtcaa gaggagtaca gtgcaatgag ggaccagtac atgaggactg 
    28621 gggagggctt tctttgtgta tttgccataa ataatactaa atcatttgaa gatattcacc 
    28681 attataggtg ggtttaaatt gaatataata agctgacatt aaggagtaat tatagttttt 
    28741 attttttgag tctttgctaa tgccatgcat ataatattta ataaaaattt ttaaataatg 
    28801 tttatgaggt aggtaatatc cctgttttat aaatgaagtt cttgggggat tagagcagtg 
    28861 gagtaacttg ctccagactg catcggtagt ggtggtgctg ggattgaaac ctaggcctgt 
    28921 ttgactccac agccttctgt actcttgact attctacaaa agcaagactt taaacttttt 
    28981 agatacatca ttaaaaaaga aaaccataaa aaagaatatg aaaagatgat ttgagatggt 
    29041 gtcactttaa cagtcttaaa agcaatcgtg tgtatagcat agaattgctt ggattggata 
 

29701 aaaatctttc tagttgtcca ctttgttttt tgaaaaagta atatgaaaat tatgttaatg 
    29761 ctttaattca ggtttttgta aaatattttt tatctttaca catttaacat acgtttctaa 
    29821 aattatagtc tgttatatag cactttgggt ctagaatttt tcagtagttt ctgttttact 
    29881 attatgatct acctgcatat taacctatta ggttatagtt ttactatact tctaggtatt 
    29941 tgatcttttg agagagatac aaggtttctg tttaaaaagg taaagaaaca aaataactag 
    30001 tagaagaagg aaggaaaatt tggtgtagtg gaaactagga attacattgt tttctttcag 
    30061 ccaaatttta tgacaaaagt tgtggacagg ttttgaaaga tatttgtgtt actaatgact 
    30121 gtgctataac ttttttttct ttcccagaga acaaattaaa agagttaagg actctgaaga 
    30181 tgtacctatg gtcctagtag gaaataaatg tgatttgcct tctagaacag tagacacaaa 
    30241 acaggctcag gacttagcaa gaagttatgg aattcctttt attgaaacat cagcaaagac 
    30301 aagacaggta agtaacactg aaataaatac agatctgttt tctgcaaaat cataactgtt 
    30361 atgtcattta atatatcagt ttttctctca attatgctat actaggaaat aaaacaatat 
    30421 ttagtaaatg tttttgtctc ttgagagggc attgcttctt aatccagtgt ccatggtact 
    30481 gcttttggct ttggtttctt tctacattga aaatttctct tcaattctga gcacatgtta 
    30541 acatttagaa ttcaagaggt ggggattttt ttttcccatg gttacatata tatatatata 
    30601 tatatatata tatatatata tatatatata tataaagaac agggcaacaa atttttgcgt 
    30661 tttctatttc ggtagtactt ttaaaccatt atgtcatgtt tctaggttaa acgttgttgt 
 

39841 gttccagttt cttgactcac ctttgagatt cttttatgtt tttgttgttt tttaacaaag 
    39901 gtttcacgtc catattttac catttttctt ctcattctcc cctggaggag ggtgtgggaa 
    39961 tcgatagtat ataaatcact tttttcctaa gtcaaagaag taatttaaag ctaacttcag 
    40021 tttaggcttt aattccagga ctagcaaact aaaatggttg cattaattga caaacagatg 
    40081 ctaatacctg tgtttaggct tgtcataatc tctcctaatt cctaatttaa aaattttaaa 
    40141 atttaattcc attagaaaac aaaactgact tttaagaaca aaccaggatt ctagcccata 
    40201 ttttaaaact gcatcctcag ttttattcaa acagtctgat gtctgtttaa aaaaaaaaaa 
    40261 atctcaagct cataatctca aacttcttgc acatggcttt cccagtaaat tactcttacc 
    40321 aatgcaacag actttaaaga agttgtgttt tacaatgcag agagtggagg atgcttttta 
    40381 tacattggtg agggagatcc gacaatacag attgaaaaaa atcagcaaag aagaaaagac 
    40441 tcctggctgt gtgaaaatta aaaaatgcat tataatgtaa tctggtaagt ttaagttcag 
    40501 cacattaatt ttggcagaaa gcagatgtct tttaaaggta acaaggtggc aaccacttta 

Éxon 3 

Códon 61 - GGT 

Usar primer F 

 

Éxon 4 

Códon 146 - TAG 

Usar primer R 

 

Éxon 5 
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    40561 gaactactta ggtgtagtat tctaacttga agtattaaaa gataagaaac ttgtttccat 
    40621 aattagtaca tttattttta atctagtggg aattaattat aattgagaca attttgatgg 
    40681 ctgtagtaga ctaatctata tttggcataa agtctaatga tttaatgagt cttaagtaaa 
    40741 ctaaatattt ggaaactgat atttaccttt atttttaagg gaaaagtttt gagataatca 
    40801 gcagcttttt tttttttttt ttttttttta gtagggagaa aaagatatga gctatagtag 
    40861 acagcagtaa tattgaatgg cccagaaggt gggaaaaagc cactcttaaa tgtatttttt 
    40921 cttttggata ttttacaagc aaataataac ttctgcctaa gttcgccatc tcagtggcat 
 

 

  45301 agctaatttc tccacaaatc tgaggtatta gtgttttttt taaagtggta ttctcctgtg 
    45361 ttggggtcac tttaaacctt tttcttaatg ataaatatat gaattgaaac taatccctta 
    45421 atatatatca tttgaaaact gaaataatat gtttagatac tgtttacttg ttgataaatt 
    45481 attggaatag gatgttcgaa tactgtttac ttcttggtaa atttttaaat ccaatggatt 
    45541 ttacgtaagt atagaactgg agctcaaata ctgttactgt gtgtgaagat atatgaacat 
    45601 agtttacagt tgcatggctt atatctaaag tccagaaaca taaggacaat taagtgtaca 
    45661 cacacacaca tgcatttgga ttttgatgac ttaggtttgc caatgtggaa aaaatagtag 
    45721 caaattaagt tctcctgtga aaaagtcgtt accttattta aaattctgtg ccattggtta 
    45781 tccttgtctt ttgtgaaaat tagtgttcct gtttataata ttgacaaaac acctatgcgg 
    45841 atgacattta agaattctaa aagtcctaat atatgtaata tatattcagt tgcctgaaga 
    45901 gaaacataaa gaatcctttc ttaatatttt ttccattaat gaaatttgtt acctgtacac 
    45961 atgaagccat cgtatatatt cacattttaa tactttttat gtatttcagg gtgttgatga 
    46021 tgccttctat acattagttc gagaaattcg aaaacataaa gaaaagatga gcaaagatgg 
    46081 taaaaagaag aaaaagaagt caaagacaaa gtgtgtaatt atgtaaatac aatttgtact 
    46141 tttttcttaa ggcatactag tacaagtggt aatttttgta cattacacta aattattagc 
    46201 atttgtttta gcattaccta atttttttcc tgctccatgc agactgttag cttttacctt 
    46261 aaatgcttat tttaaaatga cagtggaagt ttttttttcc tctaagtgcc agtattccca 
    46321 gagttttggt ttttgaacta gcaatgcctg tgaaaaagaa actgaatacc taagatttct 
    46381 gtcttggggt ttttggtgca tgcagttgat tacttcttat ttttcttacc aattgtgaat 
    46441 gttggtgtga aacaaattaa tgaagctttt gaatcatccc tattctgtgt tttatctagt 
    46501 cacataaatg gattaattac taatttcagt tgagaccttc taattggttt ttactgaaac 
    46561 attgagggaa cacaaattta tgggcttcct gatgatgatt cttctaggca tcatgtccta 
    46621 tagtttgtca tccctgatga atgtaaagtt acactgttca caaaggtttt gtctcctttc 
    46681 cactgctatt agtcatggtc actctcccca aaatattata ttttttctat aaaaagaaaa 
    46741 aaatggaaaa aaattacaag gcaatggaaa ctattataag gccatttcct tttcacatta 
    46801 gataaattac tataaagact cctaatagct tttcctgtta aggcagaccc agtatgaaat 
    46861 ggggattatt atagcaacca ttttggggct atatttacat gctactaaat ttttataata 
    46921 attgaaaaga ttttaacaag tataaaaaat tctcatagga attaaatgta gtctccctgt 
    46981 gtcagactgc tctttcatag tataacttta aatcttttct tcaacttgag tctttgaaga 
    47041 tagttttaat tctgcttgtg acattaaaag attatttggg ccagttatag cttattaggt 
    47101 gttgaagaga ccaaggttgc aaggccaggc cctgtgtgaa cctttgagct ttcatagaga 
    47161 gtttcacagc atggactgtg tccccacggt catccagtgt tgtcatgcat tggttagtca 
    47221 aaatggggag ggactagggc agtttggata gctcaacaag atacaatctc actctgtggt 
    47281 ggtcctgctg acaaatcaag agcattgctt ttgtttctta agaaaacaaa ctctttttta 
    47341 aaaattactt ttaaatatta actcaaaagt tgagattttg gggtggtggt gtgccaagac 
    47401 attaattttt tttttaaaca atgaagtgaa aaagttttac aatctctagg tttggctagt 
    47461 tctcttaaca ctggttaaat taacattgca taaacacttt tcaagtctga tccatattta 
    47521 ataatgcttt aaaataaaaa taaaaacaat ccttttgata aatttaaaat gttacttatt 
    47581 ttaaaataaa tgaagtgaga tggcatggtg aggtgaaagt atcactggac taggaagaag 

Éxon 6 

 



44 
 

    47641 gtgacttagg ttctagatag gtgtctttta ggactctgat tttgaggaca tcacttacta 
    47701 tccatttctt catgttaaaa gaagtcatct caaactctta gttttttttt tttacaacta 
    47761 tgtaatttat attccattta cataaggata cacttatttg tcaagctcag cacaatctgt 
    47821 aaatttttaa cctatgttac accatcttca gtgccagtct tgggcaaaat tgtgcaagag 
    47881 gtgaagttta tatttgaata tccattctcg ttttaggact cttcttccat attagtgtca 
    47941 tcttgcctcc ctaccttcca catgccccat gacttgatgc agttttaata cttgtaattc 
    48001 ccctaaccat aagatttact gctgctgtgg atatctccat gaagttttcc cactgagtca 
    48061 catcagaaat gccctacatc ttatttcctc agggctcaag agaatctgac agataccata 
    48121 aagggatttg acctaatcac taattttcag gtggtggctg atgctttgaa catctctttg 
    48181 ctgcccaatc cattagcgac agtaggattt ttcaaacctg gtatgaatag acagaaccct 
    48241 atccagtgga aggagaattt aataaagata gtgctgaaag aattccttag gtaatctata 
    48301 actaggacta ctcctggtaa cagtaataca ttccattgtt ttagtaacca gaaatcttca 
    48361 tgcaatgaaa aatactttaa ttcatgaagc ttactttttt tttttggtgt cagagtctcg 
    48421 ctcttgtcac ccaggctgga atgcagtggc gccatctcag ctcactgcaa cctccatctc 
    48481 ccaggttcaa gcgattctcg tgcctcggcc tcctgagtag ctgggattac aggcgtgtgc 
    48541 cactacactc aactaatttt tgtattttta ggagagacgg ggtttcaccc tgttggccag 
    48601 gctggtctcg aactcctgac ctcaagtgat tcacccacct tggcctcata aacctgtttt 
    48661 gcagaactca tttattcagc aaatatttat tgagtgccta ccagatgcca gtcaccgcac 
    48721 aaggcactgg gtatatggta tccccaaaca agagacataa tcccggtcct taggtagtgc 
    48781 tagtgtggtc tgtaatatct tactaaggcc tttggtatac gacccagaga taacacgatg 
    48841 cgtattttag ttttgcaaag aaggggtttg gtctctgtgc cagctctata attgttttgc 
    48901 tacgattcca ctgaaactct tcgatcaagc tactttatgt aaatcacttc attgttttaa 
    48961 aggaataaac ttgattatat tgttttttta tttggcataa ctgtgattct tttaggacaa 
    49021 ttactgtaca cattaaggtg tatgtcagat attcatattg acccaaatgt gtaatattcc 
    49081 agttttctct gcataagtaa ttaaaatata cttaaaaatt aatagtttta tctgggtaca 
    49141 aataaacagg tgcctgaact agttcacaga caaggaaact tctatgtaaa aatcactatg 
    49201 atttctgaat tgctatgtga aactacagat ctttggaaca ctgtttaggt agggtgttaa 
    49261 gacttacaca gtacctcgtt tctacacaga gaaagaaatg gccatacttc aggaactgca 
    49321 gtgcttatga ggggatattt aggcctcttg aatttttgat gtagatgggc atttttttaa 
    49381 ggtagtggtt aattaccttt atgtgaactt tgaatggttt aacaaaagat ttgtttttgt 
    49441 agagatttta aagggggaga attctagaaa taaatgttac ctaattatta cagccttaaa 
    49501 gacaaaaatc cttgttgaag tttttttaaa aaaagctaaa ttacatagac ttaggcatta 
    49561 acatgtttgt ggaagaatat agcagacgta tattgtatca tttgagtgaa tgttcccaag 
    49621 taggcattct aggctctatt taactgagtc acactgcata ggaatttaga acctaacttt 
    49681 tataggttat caaaactgtt gtcaccattg cacaattttg tcctaatata tacatagaaa 
    49741 ctttgtgggg catgttaagt tacagtttgc acaagttcat ctcatttgta ttccattgat 
    49801 tttttttttc ttctaaacat tttttcttca aacagtatat aacttttttt aggggatttt 
    49861 tttttagaca gcaaaaacta tctgaagatt tccatttgtc aaaaagtaat gatttcttga 
    49921 taattgtgta gtaatgtttt ttagaaccca gcagttacct taaagctgaa tttatattta 
    49981 gtaacttctg tgttaatact ggatagcatg aattctgcat tgagaaactg aatagctgtc 
    50041 ataaaatgaa actttctttc taaagaaaga tactcacatg agttcttgaa gaatagtcat 
    50101 aactagatta agatctgtgt tttagtttaa tagtttgaag tgcctgtttg ggataatgat 
    50161 aggtaattta gatgaattta ggggaaaaaa aagttatctg cagatatgtt gagggcccat 
    50221 ctctcccccc acacccccac agagctaact gggttacagt gttttatccg aaagtttcca 
    50281 attccactgt cttgtgtttt catgttgaaa atacttttgc atttttcctt tgagtgccaa 
    50341 tttcttacta gtactatttc ttaatgtaac atgtttacct ggaatgtatt ttaactattt 
    50401 ttgtatagtg taaactgaaa catgcacatt ttgtacattg tgctttcttt tgtgggacat 
    50461 atgcagtgtg atccagttgt tttccatcat ttggttgcgc tgacctagga atgttggtca 
    50521 tatcaaacat taaaaatgac cactctttta attgaaatta acttttaaat gtttatagga 
    50581 gtatgtgctg tgaagtgatc taaaatttgt aatatttttg tcatgaactg tactactcct 
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    50641 aattattgta atgtaataaa aatagttaca gtgactatga gtgtgtattt attcatgaaa 
    50701 tttgaactgt ttgccccgaa atggatatgg aatactttat aagccataga cactatagta 
    50761 taccagtgaa tcttttatgc agcttgttag aagtatcctt tatttctaaa aggtgctgtg 
    50821 gatattatgt aaaggcgtgt ttgcttaaac ttaaaaccat atttagaagt agatgcaaaa 
    50881 caaatctgcc tttatgacaa aaaaatagga taacattatt tatttatttc cttttatcaa 
    50941 agaaggtaat tgatacacaa caggtgactt ggttttaggc ccaaaggtag cagcagcaac 
    51001 attaataatg gaaataattg aatagttagt tatgtatgtt aatgccagtc accagcaggc 
    51061 tatttcaagg tcagaagtaa tgactccata catattattt atttctataa ctacatttaa 
    51121 atcattacca ggaactgttt gttttgtagt gaaccttgag tatgtgctgt taatatacca 
    51181 aattgggtga aaaaataagg gattcctttc aaaagttaag agaagtaagt gtgtaagaaa 
    51241 ttattttgct tattaaatgt tcggtaaatg gcattctctt gtcagtaaaa tggagaaata 
    51301 agctaaaaat aattggctaa gtcctattaa gttagaggat taagtgtatt atattttcat 
    51361 tcaaaattgg gtgctcatta atttatgatc ggtagtatag ctaaattgct atgtttgtat 
    51421 caaaattgag cataaagttg ctgatacttt ctccgtatga acagaagttg aaacctattt 
    51481 agttcagtag ggcagctcag ggatttttta cacaacatgt atatcttccc attttaagtt 
    51541 agaattattt tacaacatct ggtatacata aacagctggc actgatagct aaattaaagt 
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Anexo 6. Análise do sequenciamento. 

 

H07 (amostra 21) – GGT (sw) 

A08 (amostra 22) – GTT (mut)  
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Anexo 7. CDS inicio da regiões codificantes.  
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Anexo 8: Instruções para autores da Revista Brasileira de Coloproctologia. 

 

 

Escopo e política 

Os trabalhos devem ser inéditos e destinar-se exclusivamente à REVISTA 

BRASILEIRA DE COLOPROCTOLOGIA. Os artigos de revisão serão inseridos a 

convite da Comissão Editorial. Em casos excepcionais de republicação de trabalhos 

nacionais ou estrangeiros, deverão estes conter autorização formal do autor e do 

periódico detentor do copyright. 

As normas são baseadas no formato proposto pelo International Committe of 

Medical Journal Editors e publicado no artigo: Uniform requeriments for manuscripts 

submitted to biomedical journals, que foi atualizado em outubro de 2004 e está 

disponível no endereço eletrônico http://www.icmje.org. Para apresentação de 

ensaios clínicos randomizados, recomenda-se que o trabalho esteja em 

conformidade com o CONSORT guidelines (Begg C, Cho N, Eastwood S et al. 

Improving the quality of reporting of randomized clinical trials: the CONSORT 

atatement. JAMA 1996;276:637-9). Uma lista de verificação está disponível no 

website do JAMA: http://jama.ama-assn.org 

Os manuscritos submetidos à Revista, que atenderem às "instruções aos autores" e 

que se coadunem com a sua política editorial são encaminhados a 4 membros do 

conselho editorial, que considerarão o mérito científico da contribuição. Os 

manuscritos são encaminhados aos relatores previamente selecionados 

aleatoriamente pelos Editores. O anonimato é garantido durante todo o processo de 

julgamento. A decisão sobre aceitação é tomada pelos Editores, após avaliação de 4 

http://www.icmje.org/
http://jama.ama-assn.org/
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membros do conselho editorial e, tendo sua publicação recomendada por pelo 

menos 3/4 dos mesmos. Cópias dos pareceres poderão ser encaminhados aos 

autores e relatores, estes por sistema de troca entre eles. Manuscritos recusados - 

Manuscritos não aceitos não serão devolvidos, a menos que sejam solicitados pelos 

respectivos autores. Manuscritos recusados, mas com a possibilidade de 

reformulação, poderão retornar como novo trabalho, iniciando outro processo de 

julgamento. Manuscritos aceitos - Manuscritos aceitos ou aceitos sob condição 

poderão retornar aos autores para aprovação de eventuais alterações no processo 

de editoração e normalização de acordo com estilo da Revista. Aprovação para 

Publicação - Todos os artigos propostos à publicação serão previamente submetidos 

à apreciação de 4 membros do Conselho Editorial. Quando aceitos, estarão sujeitos 

a pequenas correções ou modificações que não alterem o estilo do autor. Eventuais 

modificações na forma, estilo ou interpretação só ocorrerão após prévia consulta. 

Quando recusados, os artigos serão devolvidos com a justificativa do Editor Chefe. 

Os comentários dos Conselheiros, nestes casos, poderão ser enviados pelo Editor 

Chefe ou solicitados pelo Autor. Correção Final: Os Artigos para publicação serão 

encaminhados, em prova gráfica, ao autor para as correções cabíveis e devolução 

no menor prazo possível. Se houver atraso na devolução da prova, o Editor Chefe 

reserva-se o direito de publicar, independentemente da correção final. A prova 

gráfica será enviada ao autor cujo endereço foi indicado para correspondência, 

ficando o mesmo responsável pela apreciação final da matéria, estando os demais 

de acordo com a publicação da mesma. 

É remetida exclusivamente a seus assinantes, colaboradores, bibliotecas, hospitais, 

sociedades médicas, centros de estudo a aos periódicos nacionais e estrangeiros 

com os quais mantém permuta. 

REVISTA BRASILEIRA DE COLOPROCTOLOGIA reserva-se todos os direitos, 

inclusive de tradução, em todos os países signatários da Convenção Pan-Americana 

e da Convenção Internacional sobre Direitos Autorais. 

A reprodução total ou parcial dos trabalhos em outros periódicos - com menção 

obrigatória da fonte dependerá de autorização da Revista. 
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Para fins comerciais, é proibida a tradução e reprodução parcial ou total dos 

trabalhos publicados nesta revista. 

A REVISTA BRASILEIRA DE COLOPROCTOLOGIA não aceita matéria paga em 

seu espaço redatorial, nem paga qualquer valor, em espécie ou outros, aos autores 

dos trabalhos publicados em suas páginas. 

A Revista se reserva o direito de não aceitar os originais que não considerar 

apropriados (apresentação, datilografia, número de cópias, itens abrangidos, etc.), 

assim como propor modificações, de acordo com as apreciações dos Consultores e 

Conselho Editorial. 

A redação, quando o caso, adaptará automaticamente todos os trabalhos aceitos 

para publicação às presentes normas. 

Forma e preparação de manuscritos 

 Página de Identificação: Deve conter: a) Título do artigo, em português, que 

deverá ser conciso, porém informativo; b) nome completo de cada autor e 

afiliação institucional; c) nome do departamento e Instituição aos quais o 

trabalho deve ser atribuído; d) nome, endereço, fax e e-mail do autor 

responsável e a quem deve ser encaminhada correspondência, e) fontes de 

auxílio à pesquisa, f) potenciais conflitos de interesse.  

 Resumo e descritores: A segunda página deve conter o resumo, em 

português e inglês, de não mais que 200 palavras para artigos originais, de 

revisão, comunicações breves e artigos de atualização. Para os artigos 

originais, de revisão e comunicações breves deve ser estruturado, 

destacando os objetivos do estudo, métodos, principais resultados 

apresentando dados significativos e as conclusões. Para as atualizações, o 

resumo não necessita ser estruturado, porém deve conter as informações 

importantes para reconhecimento do valor do trabalho. Abaixo do resumo, 

especificar 5 descritores que definam o assunto do trabalho. Os descritores 

deverão ser baseados no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) 

publicado pela Bireme que é uma tradução do MeSH (Medical Subject 
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Headings) da National Library of Medicine e disponível no endereço 

eletrônico: http://decs.bvs.br  

 Texto: Deverá obedecer à estrutura exigida para cada categoria de artigo. 

Em todas as categorias a citação dos autores no texto deverá ser numérica e 

seqüencial, utilizando algarismos arábicos entre parênteses e sobrescritos, 

evitando indicar o nome dos autores.  

 

Citações no texto e referências citadas em legendas de tabelas e figuras 

devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que aparecem no 

texto, com algarismos arábicos (números índices). Deve-se incluir apenas o 

número da referência, sem outras informações.  

 Tabelas: Cada tabela deve ser enviada em folha separada. As tabelas devem 

ser numeradas consecutivamente, com algarismos arábicos, na ordem que 

foram citadas no texto e encabeçadas por um título apropriado. Devem ser 

citadas no texto, sem duplicação de informação. As tabelas, com seus títulos 

e rodapés, devem ser auto-explicativas. Tabelas provenientes de outras 

fontes devem citar as referências originais no rodapé.  

 Figuras e gráficos: As ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos etc.) 

devem ser enviadas individualmente. 

 

Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem 

em que foram citadas no texto e serem suficientemente claras para permitir 

sua reprodução. As legendas para as figuras deverão constar em página 

separada. Fotocópias não serão aceitas. Se houver figuras extraídas de 

outros trabalhos previamente publicados, os autores devem providenciar 

permissão, por escrito, para a sua reprodução. Esta autorização deve 

acompanhar os manuscritos à publicação 

 Análise estatística: Os autores devem demonstrar que os procedimentos 

estatísticos utilizados foram não somente apropriados para testar as 

hipóteses do estudo, mas também corretamente interpretados. Os níveis de 

http://decs.bvs.br/
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significância estatística (ex.p<0,05; p<0,01; p<0,001) devem ser 

mencionados. 

 Abreviações: As abreviações devem ser indicadas no texto no momento de 

sua primeira utilização. Em seguida, não se deve repetir o nome por extenso. 

 Nome de medicamentos: Deve-se usar o nome genérico. 

 Agradecimentos: Devem incluir as colaborações de pessoas, grupos ou 

instituições que merecem reconhecimento, mas que não tem justificadas suas 

inclusões como autoras; agradecimentos por apoio financeiro, auxílio técnico, 

etc. 

 Referências: Devem ser numeradas consecutivamente na mesma ordem em 

que foram citadas no texto e identificadas com números arábicos. A 

apresentação deverá estar baseada no formato denominado " Vancouver 

Style", conforme exemplos abaixo, e os títulos de periódicos deverão ser 

abreviados de acordo com estilo apresentado pela List of Journal Indexed in 

Index Medicus, da National Library of Medicine e disponibilizados no 

endereço: ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf 

 

Os autores devem certifica-se de que as referências citadas no texto constam 

da lista de referências com datas exatas e nomes de autores corretamente 

grafados. A exatidão das referências bibliográficas é de responsabilidade dos 

autores. Comunicações pessoais, trabalhos inéditos ou em andamento 

poderão ser citados quando absolutamente necessários, mas não devem ser 

incluídos na lista de referências bibliográficas; apenas citados no texto ou em 

nota de rodapé. A lista de referências deve seguir o modelo dos exemplos 

abaixo.  

 

Para todas as referências, cite todos os autores até seis. 

 

Acima de seis, cite os seis primeiros, seguidos da expressão et al.. 

 

ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf
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Envio de manuscritos 

Os artigos deverão ser entregues em disquete ou CD-Room, no programa 

word acompanhado de 2 cópias de impressão em papel. *4.2. Datilografia* Os 

originais devem ser datilografados em duas vias, com espaço duplo, em uma só 

face, com laudas contendo de 20 a 25 linhas, devidamente numeradas e rubricadas 

pelo autor principal, sendo-nos enviados através de correspondência, na qual 

constará além do título completo do trabalho, autorização para sua publicação neste 

periódico, para o endereço da SBCP. 

Subcomissões por e-mail (sbcp@sbcp.org.br) também são aceitas. Nesse 

caso, é imprescindível que a permissão para reprodução do material e as cartas com 

a aprovação de um Comitê de Ética da Instituição onde foi realizado o trabalho, 

quando referente a intervenções (diagnósticas ou terapêuticas) em seres humanos e 

aquela assinada por todos autores em que se afirme o ineditismo do trabalho sejam 

enviadas por fax á RBCP (fax número: 21 2220-5803). 

 

mailto:sbcp@sbcp.org.br

