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ONS (2012) – Competência é uma habilidade social, prática ou analítica necessária
para um trabalho ou papel.

ICN (1997) Competência é um nível de desempenho que resulta da aplicação de
conhecimentos e habilidades apropriadas, assim como a utilização do julgamento
profissional.
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Instituições internacionais estabeleceram competências em genética e genômica a serem compartilhadas

pelos profissionais de saúde (NCHPEG, 2007; JENKINS; CALZONE, 2007; NHS, 2007, JENKINS; CALZONE, 2012).
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Mutações nos genes BRCA1/2 aumentam o risco de 
desenvolver câncer em idade jovem
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Quando Suspeitar de Síndromes de 
Predisposição a Câncer



No indivíduo Na família

Tumores primários múltiplos (no mesmo 

órgão ou em órgãos diferentes) 

Tumores bilaterais em órgãos pares

Tumores multifocais

Diagnóstico de câncer em idade mais 

precoce do que a esperada para o tumor

Tipo histológico raro

Tumor em indivíduo de sexo normalmente 

não afetado

Tumor associado com defeitos congênitos

Tumor associado com lesões precursoras 

herdadas

Tumores associadas a lesões cutâneas 

reconhecidas como relacionadas às 

síndromes

Dois ou mais familiares de primeiro grau 

com tumores da mesma localização ou 

tumores relacionados

Dois ou mais familiares de primeiro grau 

com tumores raros

Dois familiares em duas gerações com 

tumores da mesma localização ou tumores 

relacionados

Evidência de transmissão autossômica 

dominante

Constelação de tumores característicos de 

uma síndrome específica 

(Lindor, Mcmaster et al., 2008; Weitzel et al., 2011)
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História Familiar

Características clínicas 
que sugerem 
suscetibilidade 
herdada para o câncer

Importante “ferramenta” genômica

31



• Mínimo: 3-gerações linhagem materna e paterna

• Parentesco biológico

• Idade, causa e idade de óbitos

• Todos os tumores e idade ao dx

• Tumores primários, recorrências, metastáticos

• Etnia

• Estado de saúde atual/dçs significativas

• História reprodutiva

• Anomalias congênitas

• Exposições ambientais

Acessando a História Familiar
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• Probabilidade de predisposição a neoplasias hereditárias

• Risco de tumores para o consulente e familiares

• Casos de tumores que necessitam de 
confirmação/documentação

• Necessidade de encaminhamento para geneticistas

• Teste genético – se indicado, qual teste oferecer e quem testar

• Necessidade de rastreamento, prevenção, serviços de apoio

• Elegibilidade para participar em pesquisas

Utiliza-se o heredograma para:
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• Discussões anteriores sobre aconselhamento genético e 
teste

• Experiência com percepção de risco para câncer, 
rastreamento, tratamento, resultados

• Relacionamentos sociais, contato, comunicação com 
parentes próximos e distantes

• Possíveis questões éticas

• Possibilidade de sofrimento psicológico

Uma cuidadosa exploração da história familiar também 
proporciona acesso a questões familiares, como:
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A história familiar é dinâmica…

Initial History 2 years later

colon, 
55

colon, 
55

uterine, 
48

colon ca, 
47



Importância de validar a história familiar
Verbally reported pedigree Revised based on 

pathology reports

*BPH = benign prostatic hyperplasia

Prostate 

Ca, 54

Breast and 

Lung Ca

d. 59

Breast 

Ca

dx 45
d. 59, 
lung 
mets

Ovarian Ca

dx 49, d. 50

BPH*

dx 54

Stomach Ca, 50



• Familiares são jovens

• Poucas informações sobre a família

• Poucas mulheres para identificar padrões de tumores de 
mama/ovário

• Salta gerações – penetrância incompleta

• Medidas profiláticas – quimioprevenção e cirurgias

• Possibilidades de mutações de novo

Quando suspeitar de Síndromes Neoplásicas Hereditárias
História pessoal, sem história familiar, todavia...
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“Agora podemos conceber que as crianças
das nossas crianças conhecerão o termo
‘câncer’ apenas como uma constelação de
estrelas!”

(Clinton, 06/26/2000)

Obrigada!

milena@usp.br

sbegg.enf@gmail.com


