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Abstract
Approximately 5% of uterine and breast cancers and 10% of ovarian cancers are attributed to a hereditary cause. Primary hereditary cancer syndromes that confer an increased risk for gynecologic cancers are hereditary
breast-ovarian cancer syndrome and Lynch syndrome. Genetic testing for these disorders became clinically
available a decade ago. Since then, remarkable progresses have been made. This review examines the current
evidence on gynecologic components of hereditary câncer syndromes, genetic risk assessment, and management options for high risk patients.
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INTRODUÇÃO

As neoplasias têm origem genética, pois resultam de alte-

rações mais ou menos complexas e sucessivas da informação genética presente nas células. No entanto, veriica-se
variabilidade interindividual na susceptibilidade para esta
doença, decorrente da inluência de factores ambientais e
determinados genótipos herdados1.
Globalmente, 5-10% dos casos de cancro são de natureza hereditária, por alterações genéticas na linha germinativa transmitidas de um progenitor à sua descendência, e
a generalidade das síndromes de predisposição hereditária
para cancro tem uma transmissão autossómica dominante.
Assim, para as famílias onde está presente uma forma mutada de um gene que aumenta susceptibilidade para cancro,
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a percentagem de doentes que herdam essa susceptibilidade pode aproximar-se dos 50%1.
No âmbito do aconselhamento genético, pretende-se
efectuar distinção entre a natureza esporádica e hereditária
de uma condição tumoral1, mediante a recolha, cuidadosa
e metódica, da história pregressa e familiar, de pelo menos
três gerações2-5. As características gerais que evidenciam
predisposição hereditária para cancro incluem um elevado
número de casos de cancro na família, ocorridos em duas ou
mais gerações consecutivas, precocidade de aparecimento
da doença, relativamente às formas esporádicas, diversidade de tumores primários pertencentes a uma síndrome,
bilateralidade, multicentralidade sincrónica/metacrónica e/
ou cancro em indivíduos do sexo em que o tumor é raro1.
A selecção de grupos de risco, com base nesta história familiar, poderá, contudo, ter limitações para famílias pequenas, com reduzido número de elementos do sexo feminino
(genes de baixa penetrância podem não se manifestar),
com antecedentes de cirurgia ginecológica em idades jo-
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vens (mascarando predisposição hereditária para cancro ginecológico), com casos de adopção ou desconhecimento de
informação por perda de relação familiar6. Para quantiicar,
de forma mais clara, o risco de desenvolver cancro ao longo
da vida, poderão, então, ser aplicados modelos empíricos de
cálculo de risco (ex: Gail, Claus e Tyzer-Cuzick para o cancro da mama) que, apesar de não validados, ajudam a guiar
acções no âmbito da prevenção. Para os casos fortemente sugestivos de cancro hereditário, poderão ser usados modelos
probabilísticos de cálculo de risco, que consideram o risco
de herança de um gene de susceptibilidade para cancro e a
penetrância do mesmo (ex: modelo de Couch modiicado,
BRCAPRO e do Laboratório Myriad para cancro da mama;
modelos PREMM1,2 e MMRpro para Síndrome de Lynch)
e que ajudam na selecção dos candidatos apropriados ao
teste genético e decisão sobre prossecução para sua realização2,7-12. Orientações da Sociedade Americana de Oncologia
Clínica, de 1996, sugeriam a utilização de um valor de corte
a partir do qual o risco de cancro hereditário, com base na
aplicação dos modelos probabilísticos de cálculo de risco,
poderia ser suicientemente alto que justiicasse a remessa
para teste genético (>10%)13. Uma actualização posterior
dessas orientações, de 2003, deixou de mencionar valores de
referência e airma que o teste genético deve ser recomendado quando o indivíduo, com base em critérios clínicos, tem
elevada probabilidade de resultado positivo, o teste pode ser
satisfatoriamente interpretado e o resultado pode ajudar a estabelecer procedimentos de vigilância clínica e tratamentos
proilácticos5.
A realização do teste genético pode obedecer a diversas
motivações: redução da ansiedade associada a incerteza do
risco de ser portador de gene de susceptibilidade para cancro hereditário, identiicação de familiares não atingidos
para que se libertem de protocolos de rastreio, possibilidade de intervenções proilácticas, inclusão em projectos
de investigação e eventual decisão sobre casamento, constituição de família e planeamento do futuro relativamente
a riscos inanceiros e responsabilidade proissional. No entanto, devem ser discutidos os riscos destes estudos moleculares, como eventual perturbação decorrente da certeza
de ser portador dum gene de susceptibilidade para cancro
hereditário e de se reconhecer como transmissor desse
gene aos ilhos, e as limitações dos mesmos, nomeadamente incerteza da previsão sobre órgãos atingidos, idade de
aparecimento e agressividade da doença, falta de meios de
rastreio que assegurem a detecção precoce de neoplasias,
de opções terapêuticas/preventivas que permitam ganhos
em termos de cura/sobrevivência e eventual prejuízo a nível proissional e prémios de seguro1.

Cumpridos os critérios de inclusão, é efectuada pesquisa de mutações associadas à síndrome hereditária em
causa, mediante assinatura de consentimento informado2.
Perante um teste genético positivo (mutação presente no
consulente e identiicada em familiares) poderá ser estabelecido o risco para cancro e oferecidas soluções e recursos
disponíveis para rastreio, diagnóstico precoce e prevenção.
Se a mutação encontrada for desconhecida (signiicado
incerto/polimorismo benigno), o resultado é considerado
inconclusivo e os programas de rastreio e vigilância serão
individualizados em função da história pessoal/familiar de
cancro1,2.
Em face de um resultado negativo (no consulente não é
encontrada a mutação patogénica conhecida na família) e
de um resultado indeterminado (não é detectada nenhuma
mutação e não há resultados prévios na família), o risco de
cancro é considerado igual ao da população em geral e os
programas de rastreio e vigilância serão também individualizados em função da história pessoal/familiar1,2.
PREDISPOSIÇÃO HEREDITÁRIA PARA CANCRO
GINECOLÓGICO E DA MAMA
O cancro da mama ocorre em 12% das mulheres que vivem até aos 90 anos de idade. Apesar de 15-20% referirem
história familiar positiva para cancro da mama em familiar de primeiro grau, apenas 5-6% se associam a mutação genética hereditária14-16. Há diversos genes envolvidos
Tabela I – Risco de cancro da mama14-16
Probabilidade
a longo
Cancro da
prazo de
mama
cancro da mama
População geral
História familiar positiva
Cancro da mama hereditário

80-85%
15-20%
5-6%

11-12%
20-25%
65-85%

Tabela II – Genes associados a formas hereditárias de cancro
da mama17-20
Gene
BRCA1 (SMOC)
BRCA2 (SCMO)
CHEK2
ATM (Ataxia-telangiectasia)
P53 (Li-Fraumeni)
PTEN (Cowden)
STK11 (Peutz-Jeghers)
Desconhecido

Frequência
10-40%
10-30%
5%
4%
1%
<1%
<1%
65-70%
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Tabela III – Risco de cancro do ovário2,22,23
Probabilidade a
longo prazo
de cancro do ovário
População geral
História familiar positiva
Cancro do ovário hereditário (10-15%)

1.4-1.8%
3.7-5.5%
25-50%

Tabela IV – Risco de cancro do endométrio25
Probabilidade
a longo prazo
de cancro
do endométrio
População geral
Cancro do endométrio hereditário (2-5%)

2.5%
25-50%

no cancro da mama hereditário, mas são as mutações em
BRCA1 e BRCA2, incluídas na Síndrome do Cancro da
Mama-Ovário (SCMO), as mais frequentemente reconhecidas17-20 (Tabelas I e II). O cancro primário da trompa e
peritoneu fazem parte do espectro da doença associada a
mutações BRCA21.
Atribuem-se 10-15% dos cancros do ovário a predisposição hereditária, 90% pela SCMO22 e, numa pequena proporção, pela Síndrome de Lynch6,24 (SL). Relativamente ao
cancro do endométrio, estima-se que 5% sejam de natureza
hereditária, maioritariamente pela SL25 (Tabelas III e IV).
Não existe documentada qualquer forma de predisposição hereditária para cancro do colo do útero, vagina e
vulva.
SÍNDROME DO CANCRO DA MAMA-OVÁRIO
I. História familiar
A história familiar (linhas materna e paterna) assume especial relevo por se saber que famílias com múltiplos
membros com cancro, especialmente em idades precoces,
têm risco aumentado de serem portadoras de mutações
genéticas hereditárias26. Este risco correlaciona-se com o
número de casos de cancro, grau de parentesco, idade ao
diagnóstico, tipo de cancro e bilateralidade, sendo importante conhecer os relatórios anatomopatológicos dos casos
ocorridos e os tratamentos efectuados2,26 (Tabelas V e VI).
II. Bases genéticas
Os genes BRCA (breast cancer) 1 e 2, localizados nos
cromossomas 17q e 13q, são genes supressores tumorais
que codiicam proteínas que actuam na manutenção da
22

Tabela V – Risco relativo (RR) para cancro da mama segundo
o antecedente familiar de primeiro grau atingido (mãe e irmã)1
Característica
do diagnóstico

Condição
observada

Irmã
Irmã
1ºGrau
Mãe e Irmã
Mãe e Irmã

Pós-menopausa
Pré-menopausa
Pré-menopausa, bilateral

RR

Pré-menopausa, bilateral

2-3
5
9
14
47-51

Tabela VI – RR para cancro do ovário em função da história
familiar27,28
Nº familiares
afectados

RR

Probabilidade a
longo prazo
de cancro do ovário

1
2/3

3.1
4.6

3.7% (5% se 1ºgrau)
5.5% (15% se 1ºgrau)

integridade genómica29. Reconhecem-se centenas de mutações destes genes30, transmitidas de forma autossómica
dominante, com uma prevalência estimada em 0,1% para
a população em geral (embora outros estudos reiram taxas mais altas, de 0,32 e 0,76% para BRCA1 e BRCA2,
respectivamente), 2% em judeus Ashkenazi30,31, 1-3% em
mulheres com cancro da mama e 12-30% entre mulheres
judias Ashkenazi com cancro da mama32,33. O papel na carcinogénese não está totalmente esclarecido, mas tem-lhes
sido atribuída a função protectora dos tecidos mama/ovário
da instabilidade genética induzida pelos estrogénios29,34,35.
O processo de carcinogénese é explicado pela “hipótese dos dois eventos”, de Alfred Kundson, em que a mutação germinativa herdada em BRCA representa o primeiro
evento36. A expressão da doença (penetrância) é elevada,
embora com estimativa de risco variável (36-85% para
cancro da mama, 16-60% para cancro do ovário), consoante o tipo de mutação em causa e exposição a factores
adicionais37-39. Os homens portadores destas mutações têm
igualmente risco acrescido de doença40.
III. Características Clínicas
Existem evidências duma morfologia especíica para as
neoplasias em portadores de mutações BRCA41 (Tabela
VII). A idade de acometimento do cancro da mama é mais
precoce para os portadores de mutação BRCA1, 20% <40
anos de idade e 50% aos 50 anos de idade (mas não para
portadores de mutação BRCA2)15,42. Veriica-se maior
proporção de tumores de pior grau histológico, alto grau
de proliferação, aneuploidia e ausência de receptores de
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Tabela VII – Características clínicas da SCMO37-40

Tipo de cancro
Mama
Mama contralateral
Ovário
Pâncreas
Intestino
Próstata
Cancro da mama:
sexo masculino

Penetrância em
portadores de
mutação BRCA1

Penetrância em
portadores de
mutação BRCA2

47-66%
Até 65%
35-46%
<10%
Risco ligeiramente
Aumentado
Risco aumentado
mas desconhecido
0.2-2.8%

40-57%
Até 50%
13-23%
<10%
Risco ligeiramente
aumentado
35-40%

12%
0.5-1% ao ano
1.5%
1.3%
5%

3.2-12%

0.1%

População
geral

15%

Tabela VIII – Características clínicas do cancro da mama por mutações BRCA41,46
Fenótipo
Morfologia
Grau histológico
Receptor de estrogénios
HER-2
P53
Ciclina D1
Carcinoma in situ

BRCA1

BRCA2

Ductal-75%; Medular-10%

Ductal-75%; Medular <5%
Lobular-10%
Alto grau-45%; Moderado-45%
Positivo-75%
Negativo-95%
Positivo-40%
Positivo-60%
Comum

Alto grau-75%
Negativo-75%
Negativo-95%
Positivo-50%
Negativo-90%
Raro

Tabela IX – Características clínicas do cancro do ovário associado a mutação BRCA47
Parâmetro

Portadores de mutação
BRCA1/2

População geral

63-86%
6-12%
0-6%
21-38%
63-74%
12-17%
72-81%

44-59%
7-14%
9-23%
38-40%
48-58%
21-43%
40-71%

Carcinoma seroso
Carcinoma endometrióide
Carcinoma mucinoso
Grau1/2
Grau3
Estádio I
Estádio III-IV

estrogénios, progesterona e HER-243-45 (Tabela VIII). Em
portadores de mutações BRCA1/2 é também maior a prevalência de bilateralidade e de associação a outros tipos
de tumores41. Desconhecem-se diferenças relativamente ao
prognóstico e o tratamento parece igualmente eicaz46.
Relativamente ao cancro do ovário, também a idade de
ocorrência é mais precoce do que para o cancro esporádico,
veriicando-se uma maior prevalência de carcinomas serosos (Tabela IX). O risco para cancro da trompa e primário
do peritoneu é igualmente elevado. Não parecem existir diferenças de expressão patológica entre portadores de mu-

tação BRCA1 ou 2 e, apesar de controverso, recentemente,
foi divulgada uma potencial vantagem destes cancros, em
termos de sobrevida, pois parece haver uma melhor resposta à quimioterapia por maior sensibilidade para a mesma22 .
SÍNDROME DE LYNCH
I. História Familiar
Antes da descoberta dos genes envolvidos na SL, o seu diagnóstico baseava-se em critérios clínicos – critérios de Amesterdão. Se uma família tivesse três ou mais familiares com
23
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carcinoma colorectal (CCR), dois dos quais afectados em gerações sucessivas e um dos quais com idade de acometimento
inferior a 50 anos, fazia-se diagnóstico da SL. Porque focalizados apenas no cancro do cólon, em 1999, estes critérios foram
revistos de modo a incluir todos os outros cancros associados
a SL: carcinomas do endométrio, estômago, ovário, pâncreas,
ureter, pélvis renal, via biliar, cérebro (glioblastoma, na síndrome de Turcot), adenomas de glândulas sebáceas e queratoacantomas (síndrome Muir-Torre) e carcinomas do intestino
delgado - critérios de Amesterdão II. Em 1997, foram criados
os critérios de Bethesda para ajudar na identiicação dos indivíduos com CCR que devessem ser estudados com testes
moleculares48. Estes critérios, revistos em 2004, incluem dois
itens também de índole familiar: indivíduo com CCR e um
ou mais parentes de primeiro grau com tumor do espectro da
SL, um dos quais diagnosticado em idade inferior a 50 anos;
indivíduo com carcinoma colorectal e dois ou mais parentes
de primeiro ou segundo grau com tumores do espectro da SL,
independentemente da idade. Apesar dos critérios de Amsterdão II e de Bethesda terem baixa sensibilidade, reconhece-se
a importância da suspeita clínica da SL com base na história
familiar e, actualmente, considera-se também razoável a sua
aplicação em mulheres com cancro do endométrio25.
II. Bases Genéticas
A SL é a causa mais frequente de cancro do cólon e do endométrio de natureza hereditária. Na população geral, estimase que ocorra em 1/500-1000 indivíduos25. É de transmissão autossómica dominante com penetrância incompleta,
estimada em 70%. As mutações nos genes MSH2/MLH1/
PMS1/PMS2 e MSH6, envolvidos na reparação de erros de
emparelhamento, têm sido responsabilizados pela doença.
A falência deste sistema de reparação origina instabilidade
genética de microssatélites e os indivíduos heterozigóticos
para mutações patogénicas herdam susceptibilidade para o
desenvolvimento de tumores1,25,49 (Tabelas X e XI).
III. Características clínicas
No global, a SL responsabiliza-se por 3% dos cancros do cólon50, surgindo numa idade inferior à do cancro esporádico,

com envolvimento predominante do cólon proximal, como
adenomas com maior grau de displasia e/ou histologia do
tipo viloso e com neoplasias sincrónicas/metacrónicas em
7-10% dos casos. A expressividade é variável, em função
do gene envolvido, factores ambientais e hormonais e a frequência de neoplasias extra-cólicas varia entre 2-20%25,51.
Pouco se sabe sobre a patologia do cancro do endométrio
na SL. No entanto, têm-se reconhecido como características
especíicas a precocidade da idade de acometimento (idade média de 50 anos) relativamente ao cancro esporádico
(idade média de 60 anos) 25 e a maior probabilidade de localização no segmento inferior do útero53. O tipo histológico
predominante é o endometrióide, tal como no cancro esporádico, e o diagnóstico ocorre em estádios precoces, com prognóstico igualmente favorável aos cinco anos (88% e 82%,
respectivamente)25,54,55.
São ainda mais limitados os conhecimentos sobre a
patologia do cancro do ovário na SL, mas sabe-se que a
histopatologia e prognóstico são semelhantes ao cancro esporádico, embora com idade média de aparecimento mais
precoce (cerca de dez anos inferior à idade média do cancro do ovário esporádico, que é de 60 anos) 54,56,57.
ACONSELHAMENTO GENÉTICO PARA
MULHERES COM RISCO PARA SCMO
Recentemente, foram publicados critérios clínicos para reconhecimento de indivíduos com risco de predisposição genética de cancro da mama/ovário58-60 (Tabelas XII e XIII). O
Tabela X – Probabilidade de cancro a longo prazo na SL25,52
Cancro
Cólon
Endométrio
Estômago
Ovário
Hepatobiliar
Tracto urinário
Intestino delgado
SNC

População em geral

SL

5.5%
2.7%
<1%
1.6%
<1%
<1%
<1%
<1%

80%
20-60%
11-19%
9-12%
2-7%
4-5%
1-4%
1-3%

Tabela XI – Risco para SL para mulheres com cancro do endométrio7
História pessoal de cancro do endométrio
Em qualquer idade
Com <50 anos
E cancro colorectal em qualquer idade
E cancro colorectal com <50 anos
E cancro do ovário (síncronos primários)

24

Risco para HNPCC
1.8%
9%
18%
43%
7%
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Tabela XII – Risco> 20-25% para predisposição genética para cancro da mama/ovário (recomendação para aconselhamento genético)58-60
História pessoal de cancro:
Ovário* e mama
Ovário* e familiar próximo¥ com cancro da mama com ≤50 anos e/ou cancro do ovário em qualquer idade
Ovário*, em qualquer idade (Ashkenazi)
Mama com ≤50 anos e familiar próximo ¥ com cancro do ovário* ou cancro da mama no sexo masculino em qualquer idade
Mama com ≤40 anos (Ashkenazi)
Familiar em 1º/2ºgrau com mutação BRCA1/2 conhecida
* Incluindo cancro primário do peritoneu e cancro da trompa
¥
Familiar em 1º,2º,3ºgrau (mãe, irmã, ilha, tia, sobrinha, avó, neta, meia-irmã, bisavó e prima directa)

Tabela XIII - Risco> 5-10% para predisposição genética para cancro da mama/ovário (poderão beneiciar de aconselhamento
genético)58-60
História pessoal de cancro:
Mama com ≤40 anos
Mama bilateral (especialmente se o primeiro cancro foi diagnosticado com ≤50 anos)
Mama com ≤50anos e familiar próximo¥ com cancro da mama com ≤50 anos
Mama com ≤50 anos (Ashkenazi)
Mama/ovário em qualquer idade e ≥2 familiares próximos¥ com cancro da mama em qualquer idade, sobretudo se pelo
menos num ocorrer com ≤50 anos
Ovário*, seroso, alto grau, em qualquer idade
Mulher não afectada com familiar próximo ¥ com os crit rios referidos acima

estudo genético, mediante colheita de sangue, deve iniciarse pelo familiar afectado (ou pelo portador obrigatório –
indivíduo sem doença clínica mas com heredograma que
lhe atribui, necessariamente, a condição de portador da
mutação) com idade mais jovem, doença bilateral, neoplasias múltiplas primárias ou cancro do ovário. Se não houver elemento vivo na família com cancro da mama/ovário,
pode testar-se em familiares com outros cancros possivelmente relacionados com mutação BRCA. Será também
possível testar um indivíduo não afectado, quando já não
existe elemento afectado vivo na família, desde que se discutam as limitações da interpretação dos resultados60,61. O
estudo genético deve ser protelado em mulheres com idade
inferior a 21 anos59.
ACONSELHAMENTO GENÉTICO PARA
MULHERES COM RISCO PARA SL
Em 2007, foram também publicadas orientações para reconhecimento de indivíduos com risco de predisposição
genética para cancro do endométrio, colorectal e outros relacionados pela SL58,62 (Tabelas XIV e XV). O estudo deve
começar pela análise do tecido neoplásico do familiar afectado usando testes de instabilidade de microsatélites ou de
perda de expressão imunohistoquímica de MLH1/MSH2/
MSH6/PMS2 (testes de rastreio), seguidos de teste genéti-

co se os resultados forem positivos. Se não for possível a
análise do tecido neoplásico do elemento afectado, apesar
das limitações na interpretação de resultados, poderá ser
realizado teste genético na pessoa com maior probabilidade de ser portador de mutação, habitualmente o elemento
mais jovem com cancro do espectro da SL58,62.
REDUÇÃO DO RISCO DE CANCRO EM
MULHERES COM PREDISPOSIÇÃO
HEREDITÁRIA PARA CANCRO GINECOLÓGICO
E DA MAMA
Globalmente, as estratégias disponíveis para diminuir estes
riscos consistem de vigilância/rastreio, quimioprevenção e
cirurgia proiláctica. Nenhuma das alternativas é ideal e,
depois de detalhadamente discutidas, a escolha deve ser
pessoal considerando valores culturais, história familiar,
idade, planos reprodutivos e extensão do risco em face do
potencial benefício da intervenção63.
REDUÇÃO DO RISCO DE CANCRO DA MAMA
EM MULHERES COM SCMO
I. Modiicações no estilo de vida
Mulheres mais jovens aquando do seu primeiro parto têm
menor risco de cancro da mama64, assim como as multí25
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Tabela XIV – Risco> 20-25% para predisposição genética para cancro do endométrio, colorectal e outros relacionados (recomendação para aconselhamento genético)58
História pessoal de cancro do endom trio ou colorectal com crit rios de Amesterdão II:
Carcinoma do espectro SL em, pelo menos, 3 familiares
Um indivíduo afectado deve ser familiar em 1ºgrau dos outros dois
Pelo menos duas gerações consecutivas afectadas
Pelo menos um dos tumores diagnosticado antes dos 50 anos

• História pessoal de cancro do endom trio e colorrectal sincrónico/metacrónico antes dos 50 anos aquando do diagnóstico do
primeiro tumor

• História pessoal de cancro do ovário e colorrectal sincrónico ou metacrónico antes dos 50 anos aquando do diagnóstico do
primeiro tumor

• História pessoal de cancro colorectal ou endom trio com evid ncia de instabilidade de microsat lites ou perda de expressão
imunohistoquímica de MLH1/MSH2/MSH6/PMS2

• Evid ncia de instabilidade de microsat lites ou perda de expressão imunohistoquímica de MLH1/MSH2/MSH6/PMS2 em
familiar de 1º/2ºgrau

Tabela XV – Risco> 5-10% para predisposição genética para cancro do endométrio, colorectal e outros relacionados (poderão
beneiciar de aconselhamento genético)58

• História pessoal de cancro do endom
• História pessoal de cancro do endom
• História pessoal de cancro do endom
• História pessoal de cancro do endom
idade

trio ou colorrectal antes dos 50 anos
trio ou ovário com cancro do espectro de SL sincrónico/metacrónico em qualquer idade
trio ou colorectal e familiar em 1ºgrau com cancro do espectro de SL antes dos 50 anos
trio ou colorectal e ≥2 familiares em 1º/2ºgrau com cancro do espectro de SL em qualquer

• Sem estar afectado, tem familiar em 1º/2ºgrau com os crit rios acima referidos
paras65,66 e as mulheres com períodos de amamentação
superiores a um ano (efeito protector para portadoras de
mutação BRCA1, RR0.55)67. Preconizam-se, como medidas gerais de redução do risco, a abstenção do consumo de
álcool68 e o controlo do peso na pós-menopausa69.
II. Rastreio
As recomendações relativas às modalidades de rastreio
baseiam-se em opiniões de especialistas (evidência nível
D)60,63. Contudo, recentemente, foi incluída a recomendação para rastreio com ressonância magnética mamária
(RMM) anual70, porque se veriicou que a combinação da
RMM com a mamograia e exame clínico da mama tem
a maior sensibilidade para detecção precoce do cancro da
mama em portadores da mutação BRCA. Desconhece-se,
no entanto, o impacto desta medida na sobrevivência71,72.
III. Quimioprevenção primária com Tamoxifeno
Em mulheres com risco acrescido para cancro da mama,
os maiores estudos sobre tamoxifeno em prevenção primária de cancro da mama mostraram redução global do risco
(38%), com signiicado estatístico, para cancro da mama
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invasivo com receptores de estrogénios positivos (REP).
Não houve, contudo, evidência de impacto na mortalidade
por cancro73-76. O raloxifeno revelou-se tão eicaz quanto o tamoxifeno na redução do cancro invasivo da mama,
em mulheres pós-menopausa, mas com menos eicácia na
redução do cancro não invasivo77. Actualmente, para portadoras de mutação BRCA desconhece-se o benefício da
quimioprevenção primária, não é clara a acção diferencial
do tamoxifeno em portadores BRCA1/2 e não existem estudos com o raloxifeno, pelo que têm sido recomendadas a
ensaios clínicos de quimioprevenção63.
IV. Quimioprevenção secundária com Tamoxifeno
Em mulheres com antecedentes de cancro da mama com
REP e que izeram quimioprevenção secundária com tamoxifeno foi demonstrada redução anual de 41% no risco
de recorrência de cancro da mama, de 39% do risco de cancro da mama contralateral e de 34% no risco de mortalidade por cancro78. Relativamente a portadoras de mutação
BRCA1/2 também foi demonstrada a redução em 50% de
cancro da mama contralateral, mas sem evidência de impacto na mortalidade por cancro79,80.
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V. Inibidores da aromatase na quimioprevenção
secundária
Em mulheres pós-menopausicas com cancro da mama
com REP, a quimioprevenção com inibidores da aromatase (IA) é superior ao tamoxifeno, em termos de redução
da recidiva e de cancro da mama contralateral (50-58%),
embora sem aparente benefício em termos de sobrevivência63,81,82. Houve depois evidências de benefício do uso
sequencial de tamoxifeno e IA, relativamente ao uso isolado de tamoxifeno, em termos de redução da recorrência
e de cancro da mama contralateral, e, mais recentemente,
de benefício em termos de sobrevivência83,84. Não são, no
entanto, usados em mulheres em idade pré-menopausa e
os investigadores acreditam que os IA poderão também
não ser eicazes em mulheres portadoras de mutação
BRCA163.

II. Quimioprevenção primária com contraceptivos
orais
Estudos epidemiológicos mostraram redução do risco de
cancro do ovário para a população geral (RR0.73) para um
mínimo de 3-5 anos de uso de contraceptivos orais (CO) e
com efeito persistente por 30 anos após a sua cessação99.
Também para portadoras de mutação BRCA se demonstrou redução do risco de cancro do ovário associado ao
uso CO100 (RR0.56 para portadores de mutação BRCA1;
RR0.39 para BRCA2101), apesar de uma possível contrapartida por acréscimo de risco de cancro da mama (RR 1.2
para portadoras da mutação BRCA1 utilizadoras de CO
por período de 5 anos e RR1.29 se antes dos 30 anos de
idade102). Apesar disso, a utilização de CO por mais de três
e menos de cinco anos, em portadoras da mutação BRCA,
considera-se aceitável, na ausência de SOP101.

VI. Mastectomia proiláctica
Esta intervenção reduz em mais de 90% o risco cancro da
mama85-87. Em pelo menos um estudo também se veriicou a redução da mortalidade por cancro88. Os métodos
de cirurgia proiláctica considerados oncologicamente seguros são a mastectomia total e a mastectomia poupadora
de pele, sendo que esta última tem vantagem reconstrutiva
adicional89-91. As mulheres devem ser depois observadas
anualmente para despiste de massas na pele sobre local de
mastectomia, parede torácica ou axilas que possam representar recidivas, mas não se recomendam exames imagiológicos de seguimento a não ser no âmbito do estudo de
massas clinicamente suspeitas92.

III. SOP
Dadas as limitações no rastreio e quimioprevenção do cancro do ovário, recomenda-se SOP aos 40 anos de idade ou
aquando do planeamento familiar cumprido, pois constitui o método mais eicaz de redução de risco de cancro
do ovário (85-90%93). Tem como vantagens adicionais a
redução do risco de cancro da mama103 e o impacto na sobrevivência104 (tanto maior quanto mais precoce a idade na
altura da cirurgia). O procedimento pode ser efectuado por
laparotomia ou laparoscopia. Existe 2-10% de possibilidade de detectar doença oculta na peça operatória, pelo que
se deverá efectuar lavado peritoneal para estudo citológico e inspecção meticulosa da cavidade abdomino-pélvica
com biópsia de lesões suspeitas. Deverão ser removidas as
trompas, os ovários (mediante laqueação dos vasos ováricos numa distância de, pelo menos, 2cm proximal ao ovário, com dissecção do peritoneu da parede pélvica lateral
para expor o espaço retroperitoneal, identiicar ureteres e
isolar o ligamento infundibulopélvico, minimizando, assim, o risco de ovário remanescente) e ressecadas eventuais aderências. O anatomopatologista deverá conhecer o
motivo do procedimento para pesquisa de neoplasia oculta
na peça operatória59,103.
A SOP não elimina, contudo, o risco de 1-6% de carcinoma primário do peritoneu. Por isso, se pode recomendar seguimento pós-operatório anual com exame pélvico e
doseamento de CA125 sérico, embora os benefícios desta
estratégia não sejam claros103,105,106.
A histerectomia concomitante com SOP não é obrigatória, mas deve ser discutida com a doente apresentando
como vantagens a simpliicação da terapêutica hormonal
(TH) com estrogénios isolados (menor risco de cancro da

VII. Salpingo-ooforectomia proiláctica (SOP)
Esta intervenção diminui em cerca de 50-60% o risco de
cancro da mama, sobretudo se realizada antes dos 40 anos
de idade, e tem efeito protector até 15 anos após a cirurgia93,94.
REDUÇÃO DE RISCO DE CANCRO DO OVÁRIO
EM MULHERES COM SCMO
I. Rastreio
Para a população em geral, não existe programa ideal de
rastreio do cancro do ovário95-97. Para a população portadora de mutação BRCA, também não existem provas
da sua eicácia98, mas pelo elevado risco de doença, os
especialistas facilmente aceitam fazê-lo em mulheres não
submetidas a SOP (evidência nível D), ambicionando um
diagnóstico precoce com potencial repercussão na sobrevivência60.
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mama107 e eliminação do risco de transformação neoplásica na porção intramural das trompas108), a eliminação do
risco de cancro do endométrio induzido pelo tratamento
com tamoxifeno73 e a eliminação do risco de carcinoma
seroso do útero dos portadores de mutação BRCA109.
Não existem dados relativos ao impacto no risco de cancro
da mama/ovário dos vários esquemas de TH nas portadoras
de mutação BRCA93. Como tal, não é certa a extrapolação dos
resultados que se conhecem do uso de TH para mulheres com
mutação BRCA, submetidas a menopausa cirúrgica prematura103. Apesar disso, a maioria dos especialistas é da opinião
de que a TH de curta-duração, com a dose mais baixa eicaz,
não diminui a protecção conferida pela SOP relativamente ao
cancro da mama e pode ser aceitável no tratamento dos sintomas da menopausa110,111. Mais estudos deverão, no entanto,
ser efectuados relativos à duração ideal deste tratamento.
Em mulheres com antecedentes de cancro da mama a
TH está, naturalmente, contra-indicada112. As alternativas
terapêuticas são os inibidores selectivos da recaptação da
serotonina e os lubriicantes vaginais. Têm sido advogadas
precauções relativamente à administração tópica de estrogénios em baixas-dosagens, pois um estudo recente mostrou que pode condicionar elevação apreciável dos níveis
séricos de estradiol113.
IV. Opções reprodutivas
Aconselha-se não adiar a gravidez além dos 35 anos de idade
porque, além do risco aumentado para cancro, existe associação entre mutação BRCA e deplecção prematura da reserva
ovocitária114. Em Portugal, ainda não foi discutida a aprovação ética do diagnóstico pré-implantatório para SCMO.
REDUÇÃO DE RISCO DE CANCRO
GINECOLÓGICO EM MULHERES COM SL
I. Rastreio
Não existe programa de rastreio de cancro do endométrio
para a população em geral115. Para mulheres com SL, as recomendações para rastreio baseiam-se em opiniões de especialistas (evidência nível D), embora não exista consenso sobre a idade ideal para o seu início, nem provas da sua
eicácia na redução da morbimortalidade, pois tal como no
cancro esporádico, o diagnóstico deste cancro ocorre, maioritariamente, em estádios precoces, apresentando uma elevada taxa de sobrevivência aos cinco anos (88%)55,116-118.
II. Quimioprevenção primária com CO
Para a população geral foi demonstrada redução em 50% do
risco de cancro do ovário e endométrio associado ao uso de
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CO119,120. Apesar de não existirem estudos que mostrem o
mesmo para mulheres com SL, por extrapolação, igualmente se recomenda a utilização de CO na pré-menopausa117.
Apesar da eicácia dos progestativos no tratamento da
hiperplasia do endométrio121, não existem dados suicientes que recomendem a sua utilização no âmbito da prevenção do cancro do endométrio em mulheres com SL.
III. Cirurgia proiláctica
Estudos de custo-eicácia beneiciam a cirurgia proiláctica,
relativamente a outros métodos de seguimento e prevenção122. A histerectomia com SOP reduz o risco de cancro
do endométrio e ovário em mulheres com SL, com benefício máximo >90% se realizada aos 35-40 anos de idade.
Deve ser considerada na cirurgia colorrectal por carcinoma
do cólon, dado o risco de neoplasia sincrónica/metacrónica
do endométrio/ovário123-125.
Pela possibilidade de detectar doença oculta na peça
operatória (2-10%), no estudo pré-operatório recomendase realização de ecograia transvaginal e, de forma não
consensual, biópsia do endométrio e doseamento sérico de
CA125. No decurso da cirurgia, deve proceder-se a inspecção cuidadosa do útero, ovários e intestino e notiicar o
anatomopatologista sobre o motivo do procedimento para
pesquisa de neoplasia oculta na peça operatória125.
Até à data, não se documentaram casos de carcinoma
primário do peritoneu após cirurgia proiláctica e, como
tal, não existem linhas de orientação para o seguimento
pós-operatório. A TH parece segura125.
CONCLUSÃO
Apesar das muitas lacunas existentes no conhecimento actual, cada vez mais se salienta a importância do conhecimento clínico das síndromes de predisposição hereditária
para cancro e das orientações deinidas para reconhecimento de mulheres com risco de cancro hereditário ginecológico e da mama. No âmbito do aconselhamento genético
pretende-se quantiicar o risco genético pessoal e familiar
de ser portador de um gene de susceptibilidade para cancro, estimar o risco de desenvolvimento de doença a longo
prazo e estabelecer procedimentos de vigilância clínica e
tratamentos proilácticos para redução da morbimortalidade por cancro hereditário.
As tabelas XVI, XVII e XVIII resumem as opções para
redução do risco de cancro da mama e ovário em mulheres
com SCMO. A cirurgia proiláctica é a que confere maior
grau de redução de risco de cancro. A mastectomia reduz
em mais de 90% o risco de cancro da mama e a SOP reduz
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Tabela XVI – Redução do risco de cancro da mama em mulheres com SCMO59,60
Rastreio
Auto-exploração mamária
Exame clínico
Mamograia, Ressonância Magnética

Mensal a partir dos 18 anos
2-4x/ano a partir dos 20-25 anos
Anual a partir dos 25 anos ou individualizado em função da
idade de cancro mais precoce na família

Quimioprevenção
Tamoxifeno

Opcional

Cirurgia proiláctica
Mastectomia, SOP

Opcional

Tabela XVII – Redução do risco de cancro do ovário em mulheres com SCMO59,60
Rastreio
Ecograia transvaginal,
CA125 sérico

2x/ano, a partir dos 35 anos ou 5-10 anos
antes da idade de cancro mais precoce na família

Quimioprevenção
Contraceptivos orais

Opcional

Cirurgia proiláctica
SOP

A partir dos 40 anos, depois do planeamento familiar
cumprido ou individualizado em função da idade mais
precoce de cancro na família

Tabela XVIII – Redução do risco de cancro em mulheres com SCMO
Diminuição do risco
Opção
Mastectomia+SOP
SOP+Tamoxifeno
SOP+Rastreio de cancro da mama
Rastreio de cancro da mama+ovário

em 50% o risco de cancro da mama e em 85-90% o risco
de cancro do ovário. No entanto, o impacto na qualidade de
vida, sobretudo o que se refere à mastectomia proiláctica,
não pode ser minimizado e outras combinações de estratégias preventivas podem ser escolhidas pela doente, apesar
de não se ter provado o impacto na sobrevivência.
A tabela XIX resume as opções para redução do risco
de cancro ginecológico em mulheres com SL. A opção cirúrgica, histerectomia com SOP, é a única com benefício
comprovado na prevenção do cancro do ovário e endométrio e, como tal, deverá ser proposta assim que o planeamento familiar estiver cumprido. Se a doente, contudo,
optar pelo rastreio como estratégia preventiva alternativa,
deverão ser discutidas as incertezas relativas ao seu impacto na sobrevivência.

Cancro da mama

Cancro do ovário

>90%
85%
40-50%
0

95%
95%
95%
0

Muitas questões do foro legal, ético, psicológico, social
e económico assolam, naturalmente, esta temática. Mas a
investigação não pára, focalizando-se sempre na análise
do impacto psicossocial a longo prazo dos testes genéticos
positivos e dos resultados das estratégias adoptadas para
redução do risco, nomeadamente do impacto da cirurgia
proiláctica na sobrevivência e mortalidade por cancro hereditário ginecológico e da mama e eicácia dos métodos
de rastreio e quimioprevenção comparativamente aos procedimentos cirúrgicos proilácticos. Justiicam-se, assim,
publicações periódicas de actualizações das estratégias de
prevenção e diagnóstico precoce de cancro dos portadores de síndromes de predisposição hereditária para cancro,
para que se possa optimizar a prestação dos cuidados de
saúde desta população de risco.
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