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BRAF, homólogo B do oncogene viral de sarcoma de murino v-Raf; dMMR, reparo deficiente de incompatibilidade; HER2, receptor tipo 2 do fator de crescimento epidérmico 
humano; KRAS, homólogo do oncogene viral de sarcoma de rato Kirsten V-Ki-ras2; CCRm, câncer colorretal metastático; MSI-H, alta instabilidade de microssatélites; NRAS, 
neuroblastoma RAS homólogo do oncogene; NTRK, receptor neurotrófico de tirosina quinase; RAS, oncogene de sarcoma de rato.
1. Lee MKC, Loree JM. Curr Oncol. 2019;26(Suppl. 1):S7–15.
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Visão geral e prevalência de biomarcadores comuns de CCRm

Além de mutações RAS e BRAF, status de MSI-H/dMMR, amplificação de HER2 e fusão de NTRK, 
a localização do tumor foi incorporada às diretrizes para a tomada de decisões de tratamento2

BRAF, homólogo B do oncogene viral de sarcoma de murino v-Raf; dMMR, reparo deficiente de incompatibilidade; HER2, receptor tipo 2 do fator de crescimento epidérmico 
humano; KRAS, homólogo do oncogene viral de sarcoma de rato Kirsten V-Ki-ras2; CCRm, câncer colorretal metastático; MSI-H, alta instabilidade de microssatélites; NRAS, 
neuroblastoma RAS homólogo do oncogene; NTRK, receptor neurotrófico de tirosina quinase; RAS, oncogene de sarcoma de rato.
1. Lee MKC, Loree JM. Curr Oncol. 2019;26(Suppl. 1):S7–15; 2. NCCN. Colon cancer. 2022. Disponível em: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf 
(acessado em 14 de janeiro de 2023).
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Métodos atuais de teste de biomarcadores em CCRm

CCRm, câncer colorretal metastático; RNA, ácido ribonucleico.
Lee MKC, Loree JM. Curr Oncol. 2019;26(Suppl. 1):S7–15.

Os testes de biomarcadores são realizados por
meio dos seguintes métodos:

• Imunohistoquímica (IHC)
• Fluorescência na hibridização in situ (FISH) 
• Técnicas de sequenciamento:

o Sequenciamento de Sanger
o Sequenciamento de próxima geração

(NGS)
o Sequenciamento de RNA

Biópsia líquida

Biópsia do tecido

Com o aumento do número de biomarcadores de relevância, entender os métodos 
apropriados para identificar anormalidades torna-se cada vez mais importante
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BRAF, homólogo B do oncogene viral de sarcoma de murino v-Raf; CMS, subtipo molecular de consenso; dMMR, reparo deficiente de incompatibilidade; ESMO, Sociedade 
Europeia de Oncologia Médica; HER2, receptor tipo 2 do fator de crescimento epidérmico humano; KRAS, homólogo do oncogene viral de sarcoma de rato Kirsten V-Ki-ras2; 
CCRm, câncer colorretal metastático; MSI, instabilidade de microssatélites; NCCN, National Comprehensive Cancer Network; NRAS, neuroblastoma RAS homólogo do oncogene; 
RAS; vírus de sarcoma de rato.
1. Cervantes A, et al. Ann Oncol. 2023;34:10–32; 2. Yoshino T, et al. Ann Oncol. 2018; 29:44–70; 
3. NCCN. Colon cancer. 2022. Disponível em: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf (acessado em 14 de janeiro de 2023).

Recomendações de orientação para testes de biomarcadores
de CCRm

Mutação RAS (KRAS e 
NRAS)1–3

Mutação BRAF 
V600E1–3 Status MSI/dMMR1–3 Lateralidade do 

tumor1–3

A identificação da amplificação de HER2 é 
recomendada em pacientes de RAS de tipo 

selvagem1

A classificação CMS (subtipos CMS 1, 2, 3 e 4) ainda não é recomendada pelas diretrizes ESMO, 
ESMOASIA ou NCCN para uso na prática clínica1–3

Testes de HER2 recomendados em todos os 
pacientes, a menos que haja uma mutação

conhecida de RAS ou BRAF3

ESMO ESMOASIA NCCN

ESMO NCCN
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