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RESUMO

Introdução: A  Síndrome de  Li-Fraumeni  (SLF)  é  uma condição  hereditária
autossômica dominante de predisposição ao câncer, causada por mutações no
gene  TP53.  O objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  incidência  de  neoplasias
relacionadas  à  síndrome de Li-Fraumeni  no  Brasil. Metodologia: O  estudo
trata-se de uma revisão da literatura utilizando as bases de dados  PubMed,
SCIELO  e  MEDLINE,  utilizando  os  descritores  “Síndrome  de  Li-Fraumeni”,
“Câncer” e “TP53”, “Brasil” considerando as publicações entre os anos de 2015
a 2020,  nos  idiomas inglês  e  português. Resultados  e  Discussão:  Foram
selecionados  9  artigos  para  compor  o  estudo.  No  Brasil, foi  detectado  um
espectro de diversos tumores em pacientes com SLF, como: câncer de mama
(~24%),  câncer  de  pulmão  (5,4%),  câncer  de  tireoide  (10,9%),  carcinoma
adrenocortical  (~16%),  bem  como  um  efeito  fundador  caracterizado  pela
mutação  p.R337H. Conclusão:  Os  dados  acerca  da  incidência  da  SLF  na
população brasileira,  restringem-se as  regiões Sul  e  Sudeste,  em cerca  de
0,3%  desta  população, tendo  uma  maior  prevalência  dos  carcinomas
adrenocorticais e de mama.
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ABSTRACT
Introduction:  Li-Fraumeni  Syndrome  (LFS)  is  an  autosomal  dominant
hereditary condition predisposed to cancer, caused by mutations in the  TP53
gene. The aim of this study was to assess the incidence of neoplasms related to
Li-Fraumeni syndrome in Brazil. Methodology: The study is a literature review,
using the databases PubMed, SCIELO and MEDLINE, as well as descriptors
“Li-Fraumeni  Syndrome”,  “Cancer”  and  “TP53”,  considering  publications
between 2015-2020, in the English and Portuguese. Results and Discussion:
9 articles were selected to compose this study. In Brazil, a spectrum of several
tumors was detected in patients with LFS, such as: breast cancer (~24%), lung
cancer  (5.4%),  thyroid cancer (10.9%),  adrenocortical  carcinoma (~16%), as
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well as a founding effect characterized by the p.R337H mutation. Conclusion:
Data on the incidence of LFS in the Brazilian population are restricted to the
South and Southeast regions, in about 0.3% of this population, with a higher
prevalence of adrenocortical and breast carcinomas. 

Keywords – Epidemiology; Germinal mutation; TP53.
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INTRODUÇÃO

A Síndrome de Li-Fraumeni  (SLF)  é  uma condição hereditária  autossômica
dominante de predisposição ao câncer causada por mutações no gene  TP53
(SCHULER et al., 2017).  Esta síndrome é caracterizada pelo desenvolvimento
de um grande espectro de malignidades tanto na infância como na vida adulta,
incluindo  leucemias,  câncer  de  mama  pré-menopausal,  osteossarcoma,
sarcoma de tecidos moles, câncer no cérebro, carcinoma adrenocortical (CAC),
entre outras neoplasias (SWAMINATHAN et al., 2019)

Estima-se que aproximadamente 80% dos indivíduos com câncer em famílias
portadoras da SLF apresentam mutações em  TP53  na linhagem germinativa
(ANDRADE et al., 2017). Em pacientes com SLF, a proteína p53 perde a sua
principal  função  de  controlar  o  ciclo  celular,  permitindo  assim o  escape  da
apoptose das células mutadas.  Por  isso,  indivíduos portadores de SLF são
acometidos por uma variedade de tumores malignos (SCHULLER et al., 2017).

Na população mundial, os indivíduos com a presença da mutação em TP53 na
linhagem germinativa são acometidos por um ou mais cânceres, com 50% de
incidência em mulheres e homens com idade entre 30 e 46 anos.  Todavia,
esta  incidência  aumenta  para  70  a  100%  em  idosos  de  ambos  os  sexos
(VALDEZ et al., 2017). 

Considerando  o  alto  índice  de  cânceres  relacionados  a  esta  síndrome,  o
objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  através  de  uma  revisão  da  literatura,  a
incidência de neoplasias relacionadas à síndrome de Li-Fraumeni no Brasil.

METODOLOGIA

O estudo foi feito mediante a consulta das bases de dados PubMed, Scientific
Eletronic Library Online (SCIELO) e MEDLINE, onde foram  consideradas as
publicações em texto completo entre os anos de 2015 a 2020, nos idiomas
inglês e português que abordavam a temática em artigos gratuitos disponíveis
na integra.

As  buscas  foram  feitas  utilizando uma  combinação  entre  os  seguintes
descritores:  “Síndrome  de  Li-Fraumeni”,  “câncer”,  “TP53”  e  “Brasil”,  assim
como seus respectivos descritores na língua inglesa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através  do  critério  de  inclusão  e  de  busca  nos  bancos  de  dados,  foram
selecionados nove estudos para compor esta revisão da literatura, cujos dados
estão apresentados na tabela 1. 

Tabela 1- Principais tipos de neoplasias associadas à SLF no Brasil

Tipos de Neoplasias
mais Prevalentes em
Pacientes com SLF

Regiões
Brasileiras

Faixa Etária Coorte (N) e
Incidência de

SLF (%)

Autor / Ano de
publicação

Carcinoma
Adrenocortical

Sul e Sudeste 

3 meses -71
anos

N= 64 / 4,7% BORGES;
AYRES,2015

- N= 50 / 16% FORTES et
al.,2015

 ~ 2 anos N=51 / 55% FERREIRA et
al.,2019~ 29,5 anos N=51 / 23%

Sul ~ 12 anos N=4.165 / 3,9% COSTA et
al.,2019

Câncer de Mama
Sul e Sudeste

FERREIRA et
al.,2019

- N=91/24% MASTELLAR
O et al, 2018

Sudeste
< 45 anos   N= 657

(1,74%)
FORTES et

al.,2015
< 45 anos N=300 / 7%  GIACOMAZZ

I CR,;2015
Sul - N= 44 /6,8% CIPRIANO et

al.,2018
Câncer de Tireoide Sudeste ~ 56 anos N=101 /10,9% DA CRUZ

FORMIGA et
al., 2017

Câncer de Pulmão Sudeste 39- 67 anos N=154/ 5,4% BARBOSA et
al.,2020

Carcinoma de Plexo
Coroide

Sul e Sudeste ~ 18 anos 2% FERREIRA et
al.,2019

- - 69% MASTELLAR
O et al., 2018

Fonte: Autoria Própria (2020)

Foi  possível  observar  que  dentre  os  estudos  selecionados  há  uma  alta
prevalência da SLF nas regiões brasileiras Sul e Sudeste do Brasil , em cerca
de  0,3%  desta  população.  Os  estudos  apontam  também  a  presença  da
mutação p.R337H com efeito fundador, na linhagem germinativa dos pacientes
portadores de SLF, causada por uma troca da arginina por histidina no códon
337 do gene TP53 (BORGES; AYRES, 2015; CIPRIANO et al. 2018; FORTES
et al., 2015).

Além  disso,  no  Brasil,  foi  detectado  um  espectro  de  diversos  tumores  em
pacientes com SLF como: câncer de mama (~24%), câncer de pulmão (5,4%),
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câncer de tireoide (10,9%), CAC (~16%) (BARBOSA et al., 2020; DA CRUZ
FORMIGA et al., 2017; FORTES et al., 2015; MASTELLARO et al., 2018). Um
estudo realizado na Coreia do Sul  com 14 pacientes portadores de SLF,  6
pacientes desenvolveram câncer de mama, 2 pacientes câncer de tireoide, 2
cânceres de pulmão e apenas 1 caso de CAC (PARK et.al., 2016).

Tabela 2- Neoplasias com maior incidência

Neoplasias mais relevantes do
estudo

Faixa Etária Incidência (%) Autor / Ano de
publicação

Carcinoma Adrenocortical

3 meses-71 anos (4,7 %) BORGES; AYRES,2015

-  (16%) FORTES et al.,2015

~ 2 anos  (55%) FERREIRA et al.,2019

~ 29,5 anos  (23%)

~ 12 anos  (3,9%) COSTA et al.,2019

Câncer de Mama

~ 38,5 anos (12%) FERREIRA et al.,2019

-  (6,8%) CIPRIANO et al.,2018

< 45 anos   (1,74%) FORTES et al.,2015

Fonte: Autoria Própria (2020).

Dados referentes à população brasileira observados na tabela 2 indicam uma
maior incidência de carcinoma adrenocortical (mais prevalente em crianças e
adolescentes)  e  de  câncer  de  mama  (sobretudo  entre  38  e  45  anos).
Características similares foram observadas na França, em que na infância, o
CAC foi observado em 27% dos pacientes, enquanto nos adultos, a distribuição
tumoral  foi  caracterizada  pela  predominância  de  carcinomas  de  mama
observados em 79% das mulheres (BOUGEARD et al;  2015; COSTA et al.,
2019; FERREIRA et al.,2019; GIACOMAZZI et al., 2015).

Dessa  maneira,  indivíduos  portadores  da  síndrome  de  Li-Fraumeni,
apresentam  um  espectro significativo em  relação  ao  desenvolvimento  de
múltiplos  cânceres.  Entretanto,  há  diferença  na  agressividade  dos  tumores
dependendo da faixa etária em que foram diagnosticados, logo,um  diagnóstico
tardio pode ser um fator agravante para o prognóstico dos pacientes. Portanto,
a ocorrência das neoplasias, não podem ser limitadas a uma única faixa etária
porque tumores relacionados à mutação podem afetar uma ampla gama de
estágios de vida (BORGES; AYRES et.al.,2015; FERREIRA et al.,2019).

CONCLUSÃO

Os dados acerca da incidência da SLF na população brasileira, restringem-se
as regiões Sul e Sudeste, em cerca de 0,3% desta população, tendo uma maior
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prevalência  dos  carcinomas adrenocorticais  e  de  mama.  Esta  escassez  de
informações sobre as demais regiões, ocorre, provavelmente, devido à falta de
investimentos. Portanto, mostra-se necessário a realização de outros estudos
elucidando a incidência da SLF nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
bem como outras neoplasias advindas da síndrome. 
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