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Autoria: Ver. Prof. Rafael Barros 

 

Ao Sr.  

EDMUNDO NUNES DOURADO 

Presidente da Câmara Municipal de Formosa 

 

 

1. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a 

presente Indicação, a ser encaminhada ao Sr. ERNESTO GUIMARÃES ROLLER, Prefeito 

Municipal, implantar através do Sistema Único de Saúde (SUS), a realização de exame de 

detecção de Mutação Genética dos Genes BRCA1 e BRCA2 em mulheres com histórico 

familiar do diagnóstico de câncer de mama ou de ovário. 

 

Câmara Municipal de Formosa, 11 de Outubro de 2018. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador 

 

JUSTIFICATIVA 

 A presente indicação tem como objetivo, possibilitar a identificação precoce da 

doença e propiciar o tratamento, viabilizando a cura mais rapidamente. 

 BRCA1 e BRCA2 são genes que todos nós temos cuja função e impedir o 

surgimento de tumores através da reparação de moléculas de DNA danificados, O BRCA1 e o 

BRCA2 são, portanto, genes que nos protegem do aparecimento de cânceres. Quando um desses 

genes sofre uma mutação, ele perde sua capacidade protetora, tornando-nos mais suscetíveis ao 

aparecimento de tumores malignos, nomeadamente câncer de mama, câncer de ovário e câncer 

de próstata. 

 O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que sejam diagnosticados 59.700 

novos casos de câncer de mama no Brasil, para cada ano do biênio 2018-2019 com risco um 

risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres. Sem considera os tumores de pele não 

melanoma, o câncer de mama é o tipo mais freqüente nas mulheres das regiões sudeste. Apesar 

de ser considerado um câncer de relativamente de bom prognóstico, se diagnosticado e tratado 

oportunamente as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas no Brasil, muito 

provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágio avançado. 

 Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria            
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