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Síndrome de Câncer de Mama e Ovário Hereditário
• Ocorre, principalmente, devido à presença de variantes patogênicas  germinativas nos genes BRCA1 e BRCA2;

• Frequência de variantes patogênicas germinativas nesses dois genes, na população em geral, varia de 1 em 140 a 1 em 300.

Chances de desenvolver câncer 
até os 70 anos de idade

Variantes patogênicas 
em BRCA1

Variantes patogênicas 
em BRCA2

BRCA1 e BRCA2 WT

6/10

4/10

1/10

(Lynch et al, 2003; Pal & Vadaparampil, 2012; Obayashi et al, 2013)

(Rish et al, 2006)

(Figuras: Google Imagens; Adaptação Myriad Genetics)



Síndrome de Câncer de Mama e Ovários Hereditário

Risco aumentado: 
Câncer Colorretal (2X)

Câncer de Pâncreas (3X)
Câncer Gástrico (4X)

Risco cumulativo vital de câncer de mama: 68%-87%  
(População = 10%)

Risco cumulativo vital para câncer de ovário:  30%
(População = 1%)

(Antoniou et al. 2017; Figuras: Google Imagens )

Variantes patogênicas  germinativas nos genes BRCA1 e BRCA2

✓ Identificar indivíduos e/ou 
familiares em risco.



Identificação da Síndrome de Mama e Ovário Hereditário
• Achados clínicos - Critérios Clínicos;

Ovário                                                  Mama
dx 50                                                    dx 42

Mama
dx 45

Mama
dx 47

➢ ASCO (Sociedade Americana de Oncologia Clínica). 

➢ NCCN (National Comprehensive Cancer Network).
(Versão 1.2019, Julho, 2018)

(ACOG, 2009; SGO, 2014)

- Processo de Aconselhamento Genético eficaz.

- Avaliação precisa do risco e estratégias para minimizar riscos.

- Seguimento apropriado.

(Palmero et al, 2007; Ready & Arun, 2010)



Aconselhamento Genético

(Figuras: Google imagens; Pagani, 2013; González-Ramírez et al 2012)

• Não diretivo;
• Etapa pré-teste
• Avaliação de risco;
• Realização do Teste Genético;
• Etapa pós-teste
• Identificar e orientar melhores estratégias de medidas de preventivas e profiláticas.

Discussões para compreender motivações, expectativas 
e o entendimento  de todo o processo para favorecer 

um suporte adequado para a tomada de decisão.



Aconselhamento Genético
- Favorecer a comunicação entre equipe, indivíduo e família (linguagem acessível);

(Figuras: Google imagens; Campacci et al 2012)



Aconselhamento Genético
- Construção do heredograma (história pessoal e familiar de câncer, dados laboratoriais,

anatomopatológicos, entre outros);

- Importante a obtenção da HF (muitas vezes pouco explorada).

(Viana et al, 2008; Figuras: Google Imagens)



Aconselhamento Genético

- Orientar indivíduo quanto as implicações do risco (necessidade de
acompanhamento, possibilidade de acompanhamento dos familiares) ;

✓ Processos de tomada de decisão.

(Figuras: Google imagens)

- Resultados  positivos

• Escolha de procedimentos profiláticos;

• Modificação de rotinas de prevenção;

• Comunicação com a família.

- Resultados  com variantes de significado desconhecido

• Mulheres  permanecem com estresse presente ao longo do tempo. 

- Resultados  negativo

• Não conseguem explicar o motivo do aparecimento 
do tumor.

• Culpa por não ter a mutação;

(O`Neill et al 2009; Claes et al. 2004)



Aconselhamento Genético

- Orientar indivíduo quanto as implicações do risco (necessidade de
acompanhamento, possibilidade de acompanhamento dos familiares) ;

✓ Processos de tomada de decisão.

“Muitas vezes a compreensão do risco e do manejo desse risco é
influenciado pelas experiências individuais das vivências em uma
família de alto risco.”
(Heiniger et al. J Behav Med, 2015)

“Cada indivíduo difere na forma de interpretar e reagir com relação ao
AG, possuindo uma percepção singular que pode estar relacionada com
suas experiências pessoais, assim como com o contexto sociocultural a
que cada indivíduo vivencia”.
(Evans et al. Nurs Ethics, 2004)

(Figuras: Google imagens)



Impacto do Aconselhamento Genético e do Teste Genético



Impacto do Aconselhamento Genético e do Teste Genético

• Comunicação e Relação com os familiares; 

• Preocupações (gerações futuras); 

• Estigma;

• Auto aceitação.

- Obrigação de informar os membros da família e trazer a notícia. 

- Teste genético promove comunicação entre os membros da família. 

- Sentimento de estar mais conectado ou menos conectado com a família. 

- Sentimento de culpa.

- Excesso de proteção.

- Questões para lidar com a condição atual .

- Questões de privacidade (discriminação e plano de saúde).

(Evans et al, 2004; Heather et al, 2009; Vos et al, 2012; Ramirez et al, 2017 )



- Construção do genograma e ecomapa (avaliar comunicação e relações familiares);

(Figuras: Google imagens; Campacci et al, estudo em andamento)

Impacto do Aconselhamento Genético e do Teste Genético



- Mulheres, familiares de primeiro grau
disseminam informação;

- Homens tendem a bloquear informação.

- Facilita o acesso do contexto social ao qual o AG e 
TG se inserem;

- Integrar informação genética com a identidade  
pessoal e familiar (crenças).

- Maioria dos participantes reportam ter relações 
próximas com seus familiares;

- Funções do individuo no contexto familiar, como 
eles interagem.

Impacto do Aconselhamento Genético e do Teste Genético



Impacto do Aconselhamento Genético e do Teste Genético

(Figuras: Campacci et al, estudo em andamento)



Desafios do Aconselhamento Genético - Síndrome de 
Câncer de Mama e Ovário Hereditário

• Painéis – Aconselhamento Pré Teste e Pós Teste

Múltiplos Genes aumentam o risco 
para o mesmo tipo de câncer

(Figura: Adaptação Myriad Genetics)

✓ Diversidade de genes que expressam um fenótipo.



Desafios do Aconselhamento Genético - Síndrome de 
Câncer de Mama e Ovário Hereditário

- 122 pacientes retestadas;

- 13 (11%) possuíam mutações patogênicas (CHEK2(4), PALB2(3), ATM(2), 
CDH1, APC, BARD1 e MRE11A).

• Painéis – Aconselhamento Pré Teste e Pós Teste



Desafios do Aconselhamento Genético - Síndrome de 
Câncer de Mama e Ovário Hereditário

• Painéis – Aconselhamento Pré Teste e Pós Teste



Desafios do Aconselhamento Genético - Síndrome de 
Câncer de Mama e Ovário Hereditário

Clinical criteria. Each family is only counted once. Total families = 416. NCCN
HBOC, National Comprehensive Cancer Network Hereditary Breast and Ovarian
Cancer.

• Painéis – Aconselhamento Pré Teste e Pós Teste

(Figuras: Roberts et al, 2018)



Desafios do Aconselhamento Genético - Síndrome de 
Câncer de Mama e Ovário Hereditário

• Exomas – Aconselhamento Pré Teste e Pós Teste 

✓ Descoberta de novos genes.

(Couch et al, 2014)

✓ Achados incidentais?



Desafios do Aconselhamento Genético - Síndrome de 
Câncer de Mama e Ovário Hereditário

• Exomas – Aconselhamento Pré Teste e Pós Teste 

Genet Med. 2016 Feb 11. doi: 10.1038/gim.2015.207. 

- A maioria dos pacientes gostariam de saber sobre os achados incidentais;

- Baixo conhecimento dos pacientes e a inexperiência dos oncologistas
refletem nas dificuldades em implementar o exoma na prática clínica.



Desafios do Aconselhamento Genético - Síndrome de 
Câncer de Mama e Ovário Hereditário

(Couch et al, 2014)

Como realizar um AG pré teste?

Impacto para os individuos?

Pesquisa!

Como realizar o AG pós teste?
-Lidar com genes ou VUS dos quais não 

temos conhecimento (implicações e 
medidas de redução de risco)?



Desafios do Aconselhamento Genético - Síndrome de 
Câncer de Mama e Ovário Hereditário

• Garantia de seguimento?

- Falta de recursos financeiros;

- Falta de recursos humanos;

• Dilemas éticos.

• Qual o momento adequado para a realização do teste?

(Figuras: Google imagens)



Considerações Finais
Aconselhamento Genético - Síndrome de Câncer de Mama e 
Ovário Hereditário

• Conhecer as famílias em aspectos gerais e individuais.

- Clínica;
- Laboratório;
- Pesquisa.

(Figuras: Google imagens)

• Equipe multiprofissional e multidisciplinar.



@sbegg.enf sbegg.enf@gmail.com http://sbegg.net

https://www.hcancerbarretos.com.br/grupos-de-pesquisa
Câncer Hereditário

mailto:Sbegg.enf@gmail.com
https://www.hcancerbarretos.com.br/grupos-de-pesquisa
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Identificação da Síndrome de Mama e Ovário Hereditário

• Achados clínicos - Critérios Clínicos;

Ovário                                                  Mama
dx 50                                                    dx 42

Mama
dx 45

Mama
dx 47

- Três ou mais casos de câncer de mama e um caso de câncer de ovário em

qualquer idade ou;

- Mais de três casos de câncer de mama em idade menor ou igual a 50

anos ou;

- Pares de irmãs (ou mãe e filha) com uma das seguintes combinações de

tumores diagnosticados em idade inferior a 50 anos: i) dois casos de

câncer de mama; ou ii) dois casos de câncer de ovário; ou iii) um caso de

câncer de mama mais um caso de câncer de ovário.

ASCO (Sociedade Americana de Oncologia Clínica) 



Identificação da Síndrome de Mama e Ovário Hereditário

• Achados clínicos - Critérios Clínicos;

Ovário                                                  Mama
dx 50                                                    dx 42

Mama
dx 45

Mama
dx 47

- Família com mutação detectada em BRCA1 e BRCA2;
- História pessoal de câncer de mama associada a um ou mais dos seguintes critérios:
i) diagnóstico antes dos 40 anos; ii) diagnóstico antes dos 50 anos ou 2 tumores
primários de mama (bilateral ou ipsilateral) associado a um ou mais casos de câncer de
mama em idade menor ou igual a 50 anos ou um caso de câncer de ovário; iii)
diagnóstico em qualquer idade, com 2 familiares próximos com câncer de mama e/ou
ovário em qualquer idade; iv) familiar do sexo masculino com câncer de mama; v)
história pessoal de câncer de ovário; vi) ascendência étnica associada a uma alta
frequência de mutações deletérias;
- História pessoal de câncer de ovário;
- História pessoal de câncer de mama em homem, particularmente se forem
observados um ou mais dos seguintes critérios: i) familiar do sexo masculino com câncer
de mama; ii) familiar do sexo feminino com câncer de mama e/ou ovário.

NCCN (National Comprehensive Cancer Network)



Aconselhamento Genético



Impacto do Aconselhamento Genético e do Teste Genético



Desafios do Aconselhamento Genético - Síndrome de 
Câncer de Mama e Ovário Hereditário

• Exomas – Aconselhamento Pré Teste e Pós Teste 

Eur J Med Genet. 2017 Nov;60(11):572-577. doi: 10.1016/j.ejmg.2017.08.005. Epub 2017 Aug 12.

- BRCA1/2 analisados em 523 pacientes com suspeita de
HBOC;

- Análise das variantes em ferramentas de análise de
predição in silico: SIFT, Mutation Taster (MT2) e
PolyPhen2 (PPH2);

- 201 variants descritas, sendo 25% patogênicas.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28807866

