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Conceito 

 

«« Subespecialidade da genética em alguns países 

  »»Holanda e Reino Unido 

 

«« Genética Preditiva 

 

«« Equipe multidisciplinar 

 



Cancro 

 Secundário a mutações ou alterações 

genéticas que se acumulam ao longo do 

tempo 

 

 Perda da regulação da proliferação e 

diferenciação celular 

 Perda/alteração da reparação de erros de 

replicação do DNA 

 



Cancro 

 Genes que estimulam a proliferação celular 

 Proto-oncogenes 

 

 Genes que inibem a proliferação celular e 

regulam a sua diferenciação 

 Gene supressor tumoral (oncossupressor) 

 

 Genes  de Reparação do DNA 
 Mismatch Repair System – MMR 

 Base Excision Repair – BER 

 Nucleotide Excision Repair - NER 



Proto-Oncogenes 
 Cópia normal do gene 

 Quando alterado denomina-
se oncogene 

 Ganho de função (efeito 
dominante) 

 Mecanismos de alteração do 
gene 

 Translocações 
cromossómicas 

 Amplificação génica 
(aumento do nº de cópias) 

 Mutações pontuais 

 Inserções virais 

 

 

 



Proto-Oncogenes 

 PDGF  

 gliomas 

 Erb-B2  

 Cancro mama, ovário e gls salivares 

 RET 

 Cancro da tiróide 

 Família Ras (K-Ras; H-Ras; N-Ras) 

 Leucemias, melanomas, ca pâncreas 

 

 

 



Genes Supressores Tumorais 

 Inibição da proliferação 
celular 

 Regulação da diferenciação 
celular 

 Alteração leva a perda de 
função  
 Alteração de ambas as 

cópias do gene 
 recessivo 

 Mecanismos 
 Mutações pontuais em 

ambos os alelos  

  Perda por delecção de uma 
cópia do gene (perda de 
heterozigotia), seguida de 
inactivação da outra cópia 
por outro mecanismo 

 

 

 



Genes Supressores Tumorais 

 NF1 
 Neurofibromatose tipo 1 

 Tumores do sitema nervoso periférico 

 NF2 
 Neurofibromatose tipo 2 

 Neurinomas, ependimomas e Schwanoma 

 APC 
 Cancro cólon, estômago e bexiga 

 WT1 
 Tu de Wilms 

 BRCA1 e BRCA2 
 Tu hereditário mama/ovário 

 p53 
 Vários tipo de tumores 

 Responsável por >50% dos tumores 

 “Guardião do Genoma Humano” 

 



Genes de Reparação do DNA 

 MMR 

 Identificado em  1993 na  

Síndrome de Lynch 

(HNPCC) 

 MSH2 

 MLH1 

 PMS2 

 PMS1 

 MSH3 

 … 

 



Alteração Germinativa x Somática 

 Somática 

 

 Ocorre durante a replicação do DNA na MITOSE 

 Todas as células descendentes são afectadas 

 Localizadas apenas num tecido 

 Não são transmitidas à descendência 

 Estão na génese da maioria dos cancros 

 



Alteração Germinativa x Somática 

 Germinativa 

 

 Ocorre durante a replicação do DNA na MEIOSE 

 Afecta os gametas e todas as células deles 

descendentes 

 São transmitidas à descendência 

 Estão na génese dos tumores hereditários 



Susceptibilidade X Hereditariedade 

 Cancro Familiar 
 10 a 20% dos casos de cancro 

 Susceptibilidade familiar para tumores 

 Ocorrem mais frequentemente do que o esperado pela 
ocorrência ao acaso 

 Padrão  de cancros observados não preenche 
características de cancro hereditário 

 Podem ocorrer devido a: 
 Agrupamento de ocorrências esporádicas 

 Interacção entre penetrância incompleta e factores 
ambientais 

 

 
 



Susceptibilidade X Hereditariedade 

  Cancro Hereditário 
 5 a 10% dos casos de cancro 

 Predisposição para o desenvolvimento de cancros 
devido a mutação germinativa 

 Agrupados em várias síndromes genéticas  

 Hereditariedade geralmente autossómica dominante 

 Características comuns 

 Idade de aparecimento 

 Tipo de tumor 

 História familiar positiva 

 

 

 

 



Cancro Hereditário 

Quando Pensar? 
 idade precoce de aparecimento 

 < 50 anos para os tu comuns (mama e cólon) 

 

 ≥ 2tumores primários em um paciente 
(síncronos ou metácronos) 

 

 Tumores bilaterais em orgãos pares ou tumores 
multifocais 

 

 Raros  tipos de cancros em um mesmo 
indivíduo ou em mais de um familiar  

 

 



Cancro Hereditário 

Quando Pensar? 

 Várias gerações afectadas  

 

 Agrupamento de tipos específicos de cancro 
numa família 

 Mama e ovário 

 Cólon e endométrio 

 Tiróide e pâncreas 

 

 Tumores em indivíduo com anomalia 
congénita e/ou do desenvolvimento 

 

 



I:2

III:1

II:3 II:4

I:1

II:2II:1
mama dx. 62 mama dx. 48

ovário dx. 52

ovário dx. 54 

Cancro Hereditário 

Quando Pensar? 



Cancro Hereditário 

Quando Pensar? 



Cancro Hereditário 

 

 Importância da identificação dos  indivíduos 
em risco: 

 

  Reconhecimento do risco individual de 
desenvolver cancro 

 

  Identificação de familiares em risco 

 

 Medidas de rastreio e prevenção 

 



Cancro Hereditário 

Etapas 

• História familiar: 

• Ferramenta diagnóstica mais importante para o 

rastreio populacional do cancro hereditário.   

 

• Dificuldades: 

• Registo médico detalhado  nem sempre disponível 

• Desconhecimento da história  familiar  

• Penetrância incompleta 

• Variabilidade fenotípica 

 

 



Cancro Hereditário 

Etapas 

• História familiar: 

• Permite estratificar os indivíduos ou 

famílias em: 

• Risco alto 

 

• Risco moderado 

 

• Risco baixo 

 

 



Cancro Hereditário 

Etapas 

 Famílias de Baixo Risco 
 Padrão semelhante ao da população em geral 

 Vigilância semelhante à da população 

 

 

 Famílias com Risco Moderado 

 Agregação sugestiva de um síndrome mas com algumas 

características inconsistentes 

 Baixa possibilidade de identificação de mutações 

 Vigilância mais precoce e orientada que a populacional 



Cancro Hereditário 

Etapas 

 Famílias de Alto Risco 

 

 Alta suspeita de predisposição genética 

 Possibilidade de estudos moleculares 

esclarecedores 

 Avaliação familiar alargada 

 Vigilância precoce e orientada com seguimento 

multidisciplinar 



Cancro Hereditário 

Etapas 

• Diagnóstico sindrómico 

 
• Síndromes de tumores hereditários associados ao 

BRCA1 e BRCA2 

• Síndrome de Lynch 

• Síndrome de Li-Fraumeni 

 

• Estimativa de risco 
• Risco relativo 

• 4x mais risco de ca mama que a população em geral 

• Risco absoluto 
• 40% de risco de ca mama aos 50 anos 



Cancro Hereditário 

Etapas 

•  Estudos moleculares orientados 
• Após consentimento informado 

 

• Estratégias de vigilância / redução de risco 
 Clínica 

 Consultas orientadas 

 Imagiológica 

 Mamografias, colonoscopias, endoscopias 

 Laboratorial 

 Marcadores tumorais (ca 125, CEA, α-FP, …) 



Síndromes Hereditários 

 Tumores hereditários associados ao BRCA1/BRCA2 

 

 Síndrome de Lynch 

 

 Polipose  Adenomatosa Familiar 

 

 Cancro Gástrico Hereditário Difuso 

 

 Síndrome de Li-Fraumeni 



Síndromes associados 

 AD 

 

 Penetrância incompleta 

 

 Incidência não conhecida 

 

 Associados aos cancros: 

 

 mama ♂ e ♀ 

 Ovário 

 Próstata 

 TGI (esôfago, estômago, pâncreas, cólon) 

 Melanomas 
 

 



BRCA2 - Cancro da Mama/Ovário Hereditário 

 AD 

 

 Penetrância incompleta 

 

 Incidência não conhecida 

 

 Associados aos cancros: 

 

 mama ♂ e ♀ 

 Ovário 

 Próstata 

 TGI (esôfago, estômago, pâncreas, cólon) 

 Melanomas 
 

 



Família … 

Diag aos 37 
anos 
Ca mama 
Diag aos 48 
anos Ca 
gástrico 

Mutação c.156_157insAlu em heterozigotia no exão 3 BRCA2  



 

Carcinoma Colorrectal 

Síndromes polipósicos 

 
 Pólipos adenomatosos 

 

 FAP (familial 

adenomatous polyposis,  

 incluindo AFAP, 

síndrome de Garner e a 

maioria dos 

 casos de Sínd. de Turcot 

 Pólipos 
hamartomatosos 

 
 Sínd. de Peutz-Jeghers 

 Síndromes associadas ao 
PTEN 

 

 Síndromes não  
polipósicos  

 
 Síndrome de Lynch ou 

HNPCC  



Síndrome de Lynch/HNPCC 

 Hereditariedade AD com penetrância incompleta elevada (~80%) 
 

 Genes de reparação de erros de emparelhamento no DNA 
(Mismatch Repair - MMR) 
 

 Risco aumentado para:  
 cancro colorrectal  

 2 a 5% dos CCR 
 CCR em idades jovens (média 48A) 
 Predomínio cólon proximal (70%) 
 10% - tumores síncronos/metácronos 

 

 Cancros extra-cólicos: 
 Endométrio 
 Estômago 
 Tracto urinário 
 Ovário 
 Intestino delgado 
 Vias biliares 
 Pele – gl. sebáceas e queratoacantomas (Sínd. de Muir-Torre) 
 Glioblastoma (Sínd. Turcot) 



Síndrome de Lynch/HNPCC 

 Média de idade de desenvolvimento do cancro: 

 

 CCR: 61 anos 

 

 Endométrio: 42 a 62 anos 

 

 Ovário: ~40 anos 

 

 Gástrico:  

 56 anos 

 >a adenocarcinoma do tipo intestinal 



Síndrome de Lynch/HNPCC 



Síndrome de Lynch/HNPCC 

 Critérios de Amsterdão II 

 

 3 ou mais familiares com cancros associados ao HNPCC, um 

dos quais familiar em primeiro grau dos outros dois 

 

 Pelo menos duas gerações na mesma família afectadas 

 

 Pelo menos um caso de cancro diagnosticado antes dos 50 

anos 

 

 PAF excluída 



Síndrome de Lynch/HNPCC 

 Critérios de Bethesda 

 

 CCR diagnosticado antes dos 50 anos 

 

 Presença de pelo menos dois cancros associados a HNPCC no mesmo 

indivíduo, síncronos ou metácronos, independentemente da idade 

 

 CCR com histologia de MSI-H diagnosticado < 60 anos (presença de 

linfócitos infiltrando o tumor, reacção linfocítica Crohn-like, diferenciação 

mucinosa/em anel de sinete ou padrão de crescimento medular) 

 

 Indivíduos com CCR e pelo menos um familiar em primeiro grau com um 

cancro associado a HNPCC, um dos quais diagnosticado < 50 anos 

 

 Indivíduos com CCR com 2 ou mais familiares em primeiro ou segundo grau 

com cancros associados a HNPCC, independentemente da idade de 

diagnóstico 

 



 

Síndrome de Lynch/HNPCC 

Estudo Genético:  

 
 

 Instabilidade de Microsatélites  

 95% dos casos de HNPCC têm MSI 

 MSI – alta sensibilidade mas baixa especificidade 

  15% dos CCR esporádicos tb têm MSI,  mas sem se 

identificarem mutações genes MMR 

 

 Estudo molecular dos genes MMR 

 



Síndrome de Lynch 
MMR – Mismatch repair genes 

Alts genéticas em genes da familia MMR 

Instabilidade na replicação de sequências repetitivas 

Regiões não codificantes Regiões codificantes 

Alts genes alvo 

Efeito funcional  
... Progressão tumoral 

Sem efeito funcional 

Somáticas 
Herdadas+  
Somáticas 



Sequências repetitivas ao longo do 
genoma 

Erro da DNA polimerase 

durante a replicação 

Correcção de erros  
emparelhamento 

Replicação normal 

Mismatch repair defects 

Delecções e/ou 
inserções Instabilidade de 

microsatélites 

(hMLH1, hMSH2, hPMS1, 
 hPMS2, hMSH3, hMSH6, hMLH3) 



Síndrome de Lynch/HNPCC 

Aconselhamento Genético 

 Estudos familiares alargados   

(Lei nº 12/2005 – apenas por geneticista e após protocolo incluindo 

acompanhamento psicológico) 

  Identificação dos Portadores da mutação genética nos 

familiares em risco em fase pré-sintomática da doença 

 

 Aplicação de programas de vigilância e rastreio aos 

portadores da mutação genética 

 

  Exclusão dos não portadores da mutação dos 

programas de rastreio 

 



Síndrome de Lynch/HNPCC 

Programas de Vigilância Clínica e Rastreio  

 

  Critérios de Selecção: 

  Portadores assintomáticos da mutação 

genética 

 

  Portadores da mutação genética com 

expressão clínica da doença 

 

  Elementos em risco, de desenvolverem a 

doença, de famílias em que os testes 

genéticos não foram conclusivos ou não 

foram realizados 

 



Síndrome de Lynch/HNPCC 

Programas de Vigilância Clínica e Rastreio  

 

 Objectivos: 

 

 Diagnóstico pré-sintomático das 

manifestações clínicas 

 

  Prevenção/diagnóstico pré-sintomático do 

CCR e das outras neoplasias associadas e 

tratamento precoce 
 



Síndrome de Lynch/HNPCC 

Programas de Vigilância Clínica e Rastreio  

 

  Início aos 20 - 25 anos ou 10 anos antes da 

idade mais jovem que de desenvolvimento 

de CCR na família (o que for mais precoce) 

 

  Colonoscopia total  

 

  Periodicidade anual/bienal 

Ganho de 14 anos com qualidade de vida  
comparando com ausência de vigilância 



Síndrome de Lynch/HNPCC 

Programas de Vigilância Clínica e Rastreio  

 
  

Programa de Rastreio do Outros Tumores 

 

 rastreio anual para cancro endométrio e ovário desde 25-35 
anos (exame pélvico, aspirado endométrio, ecografia 
transvaginal, histeroscopia com biópsia).  

 Discutir possibilidade de histerectomia e salpingo-
ovarectomia profilática após 35 anos ou após nº de filhos 
desejado 

  análise de urina com citologia desde os 35 anos 

 endoscopia digestiva alta periódica, sobretudo se história 
familiar e inicio ~30 anos 

 exame cutâneo anual 

Risco 43% + 18% 



Síndrome de Lynch/HNPCC 

Programas de Vigilância Clínica e Rastreio  

 
 

• Quimioprevenção 

 

• Tratamento do CCR 

•  Colectomia total com anastomose ileo-
rectal 

• Proctocolectomia com anastomose ileo-
anal em bolsa 

• Proctocolectomia total com ileostomia 

 



Polipose Adenomatosa Familiar 

 Gene APC,  AD 

 <1% do total de CCR 

 Idade média diagnóstico: ~39 

anos 

 Penetrância de adenomas 

>90% 

  16 anos (7 aos 36 anos) 

 Pólipos adenomatosos 

múltiplos (>>100) no cólon e 

extra-cólicos 

 Risco de CCR na PAF não-

tratada: 100% 



Polipose Adenomatosa Familiar 

 Cancros extra-cólicos:   

 
 Duodeno 

 4 a 10% 

 

 Pâncreas 

 

 Tiróide 

 

 Gástrico 
 



Polipose Adenomatosa Familiar 

 Variantes 
 

 AFAP - FAP atenuada: menor nº de pólipos e idade 

de desenvolvimento de cancro mais tardia 

 

 Sindrome de Gardner: associação com osteomas e 

quistos epidermoides 

 

 Síndrome de Turcot: associação com neoplasias 

SNC, sobretudo meduloblastomas  

 



Polipose Adenomatosa Familiar 



Polipose Adenomatosa Familiar 

 Diagnóstico  
 em todos os casos com suspeita de FAP, mesmo na 

ausência de história familiar 

 

 Pré-sintomático  
(Lei nº 12/2005 – apenas por geneticista e após protocolo 

incluindo acompanhamento psicológico) 

 Familiares em risco 

 Idade: 10 – 12 anos 

 Protocolectomia com anastomose ileo-anal 

 Vigilância tumores extra-cólon 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 

 1 a 3% dos adenocarcinomas gástricos 

 

 

 Idade de início: 14-69 anos  

 Média: 38 anos 

 

 

 Autossómico dominante  

 

 

 Penetrância incompleta 

 

 Alta (70% a 80%) 

 

 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 

 

 CDH1 (E-caderina) 

 

 Gene Supressor de tumor 

 Identificado em 1998 em famílias Maori da Nova Zelândia 

 Guildford et al; Nature 1998 

 

 Cromossoma 16q22.1 

 

 Membro da família das Caderinas 

 

 Glicoproteínas transmembranas responsáveis pela adesão das 

células e diferenciação epitelial 

 

 Perda de função ou desregulação na tumorigénese leva a 

ausência de supressão da invasão e proliferação celular 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 

 

 CDH1 (E-caderina) 

 

 

 1/3 a 50% dos casos  

 

 Maioria dos casos com início antes dos 40 anos 

 

 Risco acumulado de cancro aos 80 anos de 67% ♂ e 83% ♀ 

 

 ♀ têm 39% de risco para carcinoma lobular da mama 

 

 Sem mutações de novo descritas 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 

 International Gastric Cancer Linkage Consortium 

(IGCLC) 

 

 ≥ 2 casos de CGD em familiares de 1º/2º grau, um deles em 

idade <50 anos 

Ou 

 ≥3 casos de CGD em familiares de 1º/2º grau em qualquer 

idade 

 

 

 

 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 

 Critérios revistos  

 

1. ≥2 casos de ca gástrico com ≥1 caso de CGD antes dos 50 anos 

 

2. ≥3 casos de ca gástico em qualquer idade com ≥1 caso de CGD 

 

3. Diagnóstico de CGD antes dos 45 anos (40 anos) 

 

4. Diagnóstico de CGD e carcinoma lobular da mama no mesmo indivíduo 

(sem outros critérios) 

 

5. Um familiar com CGD e outro com carcinoma lobular da mama (sem 

outros critérios) 

 

6. Um familiar com CGD e outro com cancro do colon em anel de sinete 

(sem outros critérios) 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 

 Aconselhamento Genético 

 Diagnóstico Genético- em todos os casos com 

suspeita de HDGC 

 

 Testes Pré-sintomático - Familiares em risco 

(mutação identificada) 

(Lei nº 12/2005 – apenas por geneticista e após protocolo incluindo 

acompanhamento psicológico) 

 Idade: Dependente da idade de início de EDA (14 a 18 

anos) 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 

 Prevenção primária das manifestações (Mutações 

identificadas no gene CDH1) 

 

1. Gastrectomia profilática 

 

 Risco idade específico para ca gástrico 

 

 100% morbilidade com 1-2% mortalidade 

 

 Risco de desenvolvimento de ca extra-gástrico [mama e 

CCR(?)] 

 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 

2. Rastreio endoscópico 

 

 Eficácia questionável 

 Dificuldade em identificar lesões na submucosa 

 Bias na identificação das amostras (aspecto normal da 

mucosa) 

 Múltiplas biópsias a cada 6 a 12 meses [Caldas et al 1999].  

 

 Baixa morbimortalidade 

 

 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 



Cancro Gástrico Hereditário Difuso 

3. Rastreio para carcinoma da mama 

 Programas de rastreio de alto risco 

 Mamografia 

 Ecografia 

 Ressonância magnética 

 

4. Rastreio do CCR 

 Dúvidas se manifestação do HDGC 

 Colonoscopia a cada 12-18 meses (?)  

 



Síndrome Li-Fraumeni 

• Predisposição para amplo espectro 

de neoplasias na infância e nos 

adultos jovens, com múltiplos 

tumores primários 

 

• Forte associação: 

– Sarcomas dos tecidos moles; cancro 

da mama, osteosarcoma, SNC, 

cancro adrenocortical, tumor de 

Wilms, tumor Filóide 

 

• Associação moderada: 

– Pâncreas e  cancro gástrico 

 

• Associação fraca: 

– Leucemias e neuroblastoma 

http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg
http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg


Síndrome Li-Fraumeni 

 Rara (~400 casos descritos) 

 AD 

 TP53 

 Cr 17p13.1 

 Gene supressor tumoral 

 Controle do ciclo cel., apoptose, desenvolvimento e diferenciação, 

reparo do DNA e manutenção da estabilidade genômica 

 >50% dos casos  

 Penetrância de 73% ♂ e ~100% ♀ 

 

 CHEK2 

 Cr 22q12.1 

 Gene supressor tumoral 

 Via da TP53 (reparação e estabilização do DNA) 

 

 

http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg
http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg


Síndrome Li-Fraumeni 

 Risco de desenvolvimento de cancros: 

 

 0-16 anos: 42% 

 17-45 anos: 38% 

 >45 anos: 63% 

 

 Risco estimado durante toda a vida: 85% 

http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg
http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg


Síndrome Li-Fraumeni 

 Forma Clássica:  

 Probando com diag.sarcoma <45 anos 

 ≥1 familiar de 1º grau com qq diag. de cancro com < 45anos 

 Outro familiar de 1º ou 2º grau com cancro < 45 anos ou sarcoma 

em qualquer idade 

 

 Li-Fraumeni like-syndrome  

 

 Probando com qualquer cancro na infância ou sarcoma, SNC ou 

adrenal com < 45 anos; 

 ≥1 familiar de 1º grau com S. Li-Fraumeni clássica < 45anos; 

 Outro familiar de 1º ou 2º grau com cancro < 60 anos 

http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg
http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg


Síndrome Li-Fraumeni 

 Prevenção primária das manifestações 

 

1. Avaliação médica anual (incluindo dermatológica e hematológica) 

 

2. Vigilância de órgãos-alvo baseada na história familiar: 

1. Endoscopia 

2. Colonoscopia 

 

3. ♀ 
• Exame mamário 6/6 meses 

• Mamografia e RMN anual 

• Radiação é sensibilizante se mutação TP53 

 

4. RMN de corpo inteiro e PET 

• Controverso 

• Sem evidências que suportem os benefícios 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg
http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg
http://ayto.torrevieja.infoville.net/0/gen/areas municipales/sanidad/centros sanitarios/hospital de torrevieja/0-prensa/2006/novedades hospital - 41972/p1.jpg


Síndrome de Peutz-Jeghers (PJS) 

 2º síndrome mais comum (tu. Harmatomatosos) 

 

 Prevalência: 1: 25.000 a 1: 280.000 

 

 Gene: STK11 (LKB1) 

 Cr 19p13.3 

 Serine/Treosine Kinase Gene  

 gene supressor tumoral 

 Controle do crescimento celular e apoptose 

 50% dos casos de PJS 

 

 AD 

 

 10% a 20% de mutação de novo 

 

 Penetrância Completa 

 

http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg
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Síndrome de Peutz-Jeghers 

 Caracterizada por: 

 

 Hiperpigmentação mucocutânea 

 Sardas labiais e periorais 

 

 Pólipos harmatomatosos 

 Intestino Delgado: 70 a 80% 

 Colon-rectal: 50% 

 Gástrico: 25% 

 

 Risco aumentado para cancros:  

 TGI (esôfago, estômago, ID, pâncreas) 

 Pulmão 

 Mama 

 Ovário 

 

 Risco cumulativo de 93% aos 64 anos 

 Para todos os cancros 

 

http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg
http://www.scielo.org.pe/../img/revistas/rgp/v24n4/a11fig02g.jpg


Síndrome de Peutz-Jeghers 

 

 

 



Aconselhamento Genético 



 

ASCO recomenda 

 
1. O indivíduo tem características pessoais ou familiares 

sugestivas de uma susceptibilidade genética para cancro 

 

2. O teste pode ser adequadamente interpretado 

 

3.   Os resultados ajudarão no diagnóstico ou influenciarão a 

orientação médica ou cirúrgica do doente ou dos 

familiares em risco de cancro hereditário 

 



ASCO recomenda 

 

Os testes genéticos só deverão ser feitos na 

situação da existência de aconselhamento 

pré-teste e pós-teste que deverá incluir uma 

discussão dos possíveis riscos e dos 

benefícios da detecção precoce de cancro e 

das modalidades de prevenção.” 



 Pré-teste 
 

 Contemplar as implicações do resultado 

 

 Complexidade da interpretação do resultado 

 

 Variabilidade das opções de prevenção 

 

 Potenciais ramificações psicossociais 

 

Cancro Hereditário 

Aconselhamento Genético 



 Informação das probabilidades 

 De ter uma predisposição hereditária 

 De ter um resultado com relevância clínica 

 

 Consentimento informado 

 

 Opção individual para realização do teste 

 maioridade 

 
 

Cancro Hereditário 

Aconselhamento Genético 





alguns conceitos… 

Variação de sequência 

Polimorfismo Mutação 



Interpretação de Resultados 

“Resultado positivo” 

Mutação patológica identificada no gene 

“Resultado negativo” 
Mutação não identificada num indivíduo pertencente a uma família 

 onde previamente foi encontrada uma mutação no gene 

“Resultado de significado indeterminado” 
As outras situações... 



Implicações 

“Resultado negativo” 

 Ausência de risco aumentado de cancro 

 Ausência de risco de transmissão à descendência 

 Programa de vigilância igual ao da população geral 

“Resultado positivo” 

 Risco aumentado de cancro (mama, contra-lateral, ovário, ...) 

 Risco de transmissão à descendência           DPN/ DGPI 

 Programa de vigilância 

 Estudos familiares 



Implicações 

“Resultado de significado indeterminado” 

 Limitação do método de análise molecular?  

 Mutação patológica vs Polimorfismo? 

 Risco de cancro? 

 Risco para familiares? 

 Programa específico de vigilância? 
- Analisar a segregação familiar 

- Avaliar o grau de conservação 

- Analisar a alteração induzida na proteína 

- Realização de estudos funcionais 



Potenciais riscos e limitações 

 Um resultado positivo indica um risco aumentado, 

não uma inevitabilidade 

 Um resultado não informativo é de difícil 

interpretação 

 Receio  de perda de privacidade e de descriminação 



Aconselhamento pós-teste 

 Informação presencial 

 modulação do impacto 

 providenciar apoio psicológico 

 identificar indivíduos em alto risco 

 encorajar a sua vinda a consulta 



opções reprodutivas, tecnicamente 
possíveis... 

 Diagnóstico pré-natal 
 
 Biópsia das vilosidades coriónicas 
 Amniocentese 
 
 
 

 Diagnóstico genético pré-implantação 

Comissão de Certificação de IMG 
Centro de DPN 



equipa multidisciplinar 

Genética Médica 
Aconselhamento genético dos doentes/ 

familiares assintomáticos 

Orientação dos estudos familiares 

Articulação com os centros de DPN e DGPI 

a t t c a g a t g g c t 

t ss  ee  rr  vv  ii  çç  oo  a a t a 

g gg  ee  nn  éé  tt  ii  cc  aa  g g a 

g mm  éé  dd  ii  cc  aa  t t c c a 

c a a t c g g t a t g t 

c hh  oo  ss  pp  ii  tt  aa  ll  t c c 

t pp  ee  dd  ii  áá  tt  rr  ii  cc  oo  c 

t cc  oo  ii  mm  bb  rr  aa  t a c c 

t t a t g g c a c c t g 

 

Oncologia Médica 
Vigilância e orientação terapêutica  

afectados ou heterozigotos assintomáticos 

Outras especialidades 
Biologia Molecular, Ginecologia, Obstetrícia, 

Cirurgia, Psiquiatria, Psicologia clínica, ... 


