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 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Embora a pioneira menção sobre a síndrome seja atribuída a Menzelio em 17211, 

acredita-se que este caso seja provavelmente a descrição de pólipos inflamatórios. 

Segundo Phillips et al 2, o primeiro caso de polipose adenomatosa pode ter sido 

reportado por Corvisart in 1847, embora o primeiro caso definitivo tenha sido descrito 

por Chargelaigue em 1859 em uma menina de 16 anos e em um homem de 21 anos. 

Segundo outro levantamento feito por Bulow em 1987 3, a história da  polipose começa 

em 1861 em um relato de Luschka, e a primeira publicação definitiva de um paciente 

com pólipos colônicos múltiplos foi feita em 1881 por Sklifosovski. 

Em 1882, coube a Cripps 4 chamar a atenção para sua natureza familiar, 

descrevendo irmão e irmã com a doença. Em seguida, Smith 5 reconheceu seu potencial 

maligno em 1887. Somente algumas décadas depois, Lockhart-Mummery 6 (1925) 

expressou a idéia de que a predisposição hereditária desta condição não era para o 

câncer, mas sim para múltiplos adenomas com enorme tendência para transformação 

maligna. Logo em seguida, Cockayne (1927) descreveu a herança por mecanismo 

autossômico dominante (apud Phillips). 

A investigação de três famílias com múltiplos adenomas 

culminou com a fundação do primeiro Registro de Poliposes no 

mundo em 1924, devido aos  trabalhos pioneiros dos Drs. Cuthbert 

Dukes e J.P. Lockhart-Mummery do Hospital St Mark’s de 

Londres (Fotos 1 e 2). A criação desse Registro teve o objetivo de 

estudar a polipose e prevenir o desenvolvimento do câncer colo-

retal.  

Um assistente do Doutor Dukes, HJR Bussey (Foto 3), ficou 

encarregado de manter a base de dados sobre os doentes com 
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polipose. O Dr Bussey envolveu-se com afinco na orientação dos 

membros envolvidos e no desenho da árvore genealógica das 

famílias. Seu fascínio pela doença o motivou a desenvolver uma 

Tese sobre o assunto, que lhe garantiu a premiação e obtenção do 

PhD (Doutorado). 

 

Ele continuou suas atividades no St Mark’s até sua aposentadoria em 1991, aos 83 

anos de idade. Seu trabalho árduo e pioneiro é reconhecido internacionalmente, e a 

continuidade da documentação ao longo de tantas décadas confere ao Registro de 

Poliposes deste hospital uma importância médica e científica única. 

Denominações como polipose múltipla, polipose disseminada, adenomatose 

familial, polipose familial do cólon, polipose intestinal adenomatosa e outras foram 

utilizadas para descrever esta doença. Apesar das características da doença terem sido 

descritas há 100 anos, incluindo a co-existência de pólipos extracolônicos, o termo 

“familial polyposis coli” foi abandonado somente em 1987, a fim de corretamente 

refletir as variadas manifestações da síndrome em todo o corpo 7. Atualmente prefere-se 

o termo Polipose Adenomatosa Familiar, sugerido pelo Leeds Castle Polyposis Group, 

para destacar a origem dos pólipos e o caráter hereditário da doença 7, 8. 

Outro ponto que merece destaque histórico diz respeito à evolução do 

conhecimento sobre as manifestações extracolônicas associadas e formas clínicas da 

PAF. Em 1951 Eldon J. Gardner publicou um artigo descrevendo polipose colônica em 

uma família de Utah (com idade média de 34 anos) cujos membros apresentaram 9 

óbitos  por câncer colônico em 3 gerações 9. A então chamada Síndrome de Gardner 

passou a englobar pacientes com PAF associada a manifestações extra-intestinais como 

tumores de partes moles (fibromas, cistos epidermóides, cistos sebéceos, lipomas, 

tumores desmóides), osteomas (mandíbula, maxila, crânio, ossos longos), adenomas do 

trato digestivo alto, carcinoma da tireóide e hepatoblastoma, entre outras.  

De maneira similar, a associação de polipose com tumores do Sistema Nervoso 

Central ficou conhecida como Síndrome de Turcot, descrita pela primeira vez por 

Crail10 em 1949. Dez anos mais tarde, Turcot et al 11 relataram a referida associação em 

irmão e irmã cujos pais eram primos em terceiro grau. Desde então, pouco mais de 130 

casos foram reportados na literatura 12. 
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Em 1975, Bussey publicou uma extensa e detalhada descrição da PAF em sua 

monografia. Após um período no final dos anos 90 em que houve uma certa confusão 

na classificação sindrômica de algumas famílias com adenomas planos, reconheceu-se a 

existência da forma atenuada da PAF que constitui, na verdade, uma variante da 

síndrome clássica, com características genotípicas e fenotípicas específicas 13.  

 

 

 

 EVOLUÇÃO DOS CONHECIMENTOS SOBRE BASES MOLECULARES 

 

Durante a maior parte do século 20, a PAF foi definida fenotipicamente pela 

presença de mais de 100 adenomas no cólon e reto. A base genética dos eventos 

moleculares associados foi fornecida por Herrera et al em 1986 14, que descreveram 

uma deleção no braço longo do cromossomo 5 em paciente com Síndrome de Gardner. 

No ano seguinte, Bodmer et al 15 assim como Leppert et al 16

A descoberta e o mapeamento do gene APC contribuiu de maneira significante 

para o diagnóstico e tratamento da doença, permitindo o diagnóstico por análise da 

mutação 17, 18. Ele tem 8538 pares de bases e se fragmenta em 15 exons de codificação, 

sendo os primeiros 14 relativamente pequenos. Seu produto protéico de 2843 

aminoácidos interfere nos processos de adesão e migração celular, apoptose e 

degradação de beta-catenina, funções que tornam o APC um gene supressor de tumor 
17, 19. A proteína APC é constituída por muitas regiões e domínios de interação com 

outras proteínas, e manifestações clínicas específicas estão associadas com designações 

de uma dessas regiões ou domínios.  

 o locus da PAF foi 

localizado na região 5q21-22. 

Normalmente, cada pessoa possui duas cópias funcionais do APC em todas as 

células, enquanto indivíduos com PAF têm apenas uma cópia. Assim, a inativação 

somática ou perda do alelo correspondente ao gene herdado resulta em inativação do 

gene, iniciando-se o processo neoplásico onde as células epiteliais do cólon apresentam 

propensão a se proliferar, na puberdade ou na fase adulta. Outras mutações somáticas 

em outros genes (oncogenes e outros genes supressores) facilitam o surgimento de 

múltiplos adenomas e carcinomas no tecido epitelial ao longo da vida 20. 
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A detecção precoce da doença só é possível em parentes de indivíduos portadores 

da afecção. Após o diagnóstico no paciente chamado “índice” ou probando (paciente 

sintomático que desconhece a doença hereditária), deve-se realizar sigmoidoscopia 

flexível nos parentes de primeiro grau a partir dos 10-12 anos 21. Entretanto, a 

realização do teste genético facilita o rastreamento dos familiares acometidos, pois 

apresenta melhor relação custo-benefício que o rastreamento por sigmoidoscopia 22. 

Os portadores da mutação identificada devem fazer rastreamento endoscópico 

subseqüente para detectar o desenvolvimento de adenomas colo-retais. Como algumas 

famílias exibem fenótipo atenuado e desenvolvimento tardio dos adenomas, eventuais 

achados endoscópicos negativos não excluem a possibilidade de expressão mais tardia 

da doença. Nesta circunstância, recomenda-se fazer colonoscopia devido à localização 

preferencial mais proximal dos adenomas. 

Parentes com teste negativo devem ser enquadrados nos critérios normais de 

rastreamento recomendados à população em geral. Contudo, a susceptibilidade à 

doença só pode ser descartada quando uma mutação específica foi detectada no parente 

acometido 23, pois a heterogeneidade mutacional pode impedir a detecção de algumas 

mutações pelos testes disponíveis. 

A realização de testes genéticos deve ter o consentimento prévio dos pacientes, e 

mutações no APC são identificadas em 60 a 95 % das famílias com PAF. O teste PTT 

(“protein truncation testing”, também conhecido como “in vitro synthesized-protein 

assay” - IVSP) é geralmente informativo, pois 96% das mutações APC levam à 

formação de uma proteína truncada. Sua identificação torna possível localizar a 

mutação em um segmento específico do gene e depois usar o seqüenciamento do DNA 

para determinar os nucleotídeos mutantes 24. Isoladamente, este teste identifica até 80% 

das mutações no gene APC 25. 

Outra técnica utilizada é a SSCA (“single-stranded conformation analysis”), em 

que segmentos específicos do gene são amplificados por reação de cadeia de 

polimerase (PCR), desnaturados para separar as faixas de DNA e analisados por 

eletroforese. O DNA mutante usualmente migra de maneira diferente, permitindo a 

localização na mutação neste segmento 24. 

Já o seqüenciamento do gene é a técnica padrão para detecção da mutação, com 

acurácia de até 90%. Ele permite a identificação precisa da mutação na seqüência do 
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DNA apontando qualquer mudança no número ou identidade das bases. O PTT e o 

seqüenciamento genético são realizados segundo normas já descritas na literatura 26. As 

relações entre genótipo e fenótipo podem facilitar a pesquisa inicial da mutação; por 

exemplo, se a polipose é grave, deve-se rastrear alguns domínios no exon 15G; em 

famílias CHRPE positivas, rastrear os exons 9 a 15; na polipose atenuada, pesquisar 

exons 3 e 4, e final 3’ do exon 15G 27, 24. 

Quantos adenomas colônicos são necessários para diagnosticar a PAF ? É claro 

que pacientes com centenas a milhares de pólipos difusamente distribuídos no cólon e 

se manifestando em idade jovem não constituem um problema diagnóstico. Durante 

muitos anos, o diagnóstico clínico da PAF foi estabelecido apenas pela demonstração 

de 100 ou mais adenomas no cólon e reto. Evidências diagnósticas adicionais vêm da 

demonstração de manifestações extracolônicas como cistos epidermóides, osteomas na 

mandíbula, tumores desmóides, pólipos de fundo gástrico ou hipertrofia congênita do 

epitélio pigmentar da retina 28. 

A forma atenuada da polipose (PAFA) é uma entidade reconhecida, de incidência 

ainda não definida, e que se caracteriza pela presença de menos de 100 pólipos colo-

retais. Pode estar associada a três classes de mutações: as da extremidade 5’ do APC e 

exon 4 (em que pacientes manifestam número variável de 2 a 500 adenomas, com 

pólipos no trato digestivo alto), no exon 9 (1 a 150 adenomas, sem pólipos 

gastroduodenais) e na região 3’ (menos que 50 adenomas). Atribui-se aos portadores 

dessas mutações um risco menor de manifestar pólipos ao longo da vida 29. 

Mutações germinativas no gene MYH (human MutY homologue) situado no 

cromossomo I também predispõem à formação de adenomas múltiplos ou polipose 

colo-retal, configurando condição autossômica recessiva conhecida como Polipose 

Associada ao MYH (PAM). A proteína MutYH é uma glicosilase da família BER (base 

excision repair) envolvida no reparo de lesões causadas pela oxidação de uma guanina, 

levando à formação de 8-oxo-7,8-dihidroguanina. Se a proteína entra em disfunção, 

mutações G:C --> T:A no gene APC dão origem à polipose (e carcinoma em 50-60% 

dos casos) 30. Além do modo de transmissão, a PAM difere da PAF pelo início mais 

tardio da doença, por uma forma de polipose menos grave e por poucas manifestações 

extracolônicas 31. Assim, se uma mutação APC não é identificada em um indivíduo 

com PAF (na forma clássica ou atenuada), deve-se considerar a realização de teste 

molecular para o gene MYH 32. 
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Dessa forma, os indivíduos com mutações MYH correspondem a uma proporção 

dos pacientes com PAF sem mutação no gene APC. Com base em estudos de diversos 

Registros de Polipose, acredita-se que aproximadamente 7 a 8% desses pacientes com 

fenótipo de PAF terão mutações bi-alélicas no gene MYH. 

Ainda existe controvérsia quanto à diferenciação da PAF e Síndrome de Turcot 

quanto à forma de transmissão, havendo discordância se a síndrome é herdada por 

mecanismo autossômico recessivo ou dominante. Foram descritas mutações no gene 

APC do cromossomo 5q21 (dando origem a tumores do tipo meduloblastoma – mais 

comum - e astrocitoma) e nos genes de reparo associados ao HNPCC (dando origem a 

glioblastomas) 33 . 

As Síndromes de Gardner e Turcot, assim como a forma atenuada da polipose 

adenomatosa familiar (PAFA) são variações fenotípicas da PAF clássica. O estudo do 

gene APC permitiu verificar que a PAF clássica e a Síndrome de Gardner apresentam a 

mesma base genética molecular, exibindo mutações da mesma natureza e localização. 

Assim, o termo Síndrome de Gardner mantém apenas interesse histórico e sua 

importância é obsoleta na prática clínica. Ainda mais, as manifestações extra-intestinais 

podem ser encontradas na maioria dos indivíduos com PAF quando devidamente 

investigadas. Da mesma forma, a Síndrome de Turcot é hoje apenas um termo 

histórico, pois o risco de tumores de SNC é substancialmente elevado na PAF, embora 

o risco absoluto seja de aproximadamente 1%, existindo famílias com múltiplos 

indivíduos afetados 34 (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Síndromes relacionadas à polipose adenomatosa familiar. 

Síndrome Gene e mecanismo Tumores associados 

PAF e  

Gardner 

APC 

Autossômico dominante 

desmóides, periampular, duodenal, 

gástrico, intestino delgado e outros 

PAF 

atenuada 

APC / Autossômico dominante 

MYH / Autossômico recessivo 

mesmos da PAF 

Turcot APC ? genes de reparo do DNA ? 

Autossômico recessivo / dominante ? 

cérebro 

PAF = polipose adenomatosa familiar; APC = “adenomatous polyposis coli” 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Bisgaard+ML%22%5BAuthor%5D�
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IMPORTÂNCIA DA POLIPOSE ADENOMATOSA FAMILIAR 
 

A PAF clássica é afecção hereditária causada por mutação germinativa no gene 

APC (adenomatous polyposis coli), situado no braço longo do cromossomo 5q21 99. 

Essa mutação determina seu caráter autossômico dominante, em que metade dos filhos 

pode herdar a mutação. Cerca de 20% dos pacientes não apresentam história familiar, 

admitindo-se que a doença se origine de mutações genéticas 35

Segundo registros nacionais da doença, ocorre um caso para cada 6 a 22 mil 

nascimentos 3, 36, 37; a prevalência é de 1 em 30 mil 38. Atinge igualmente ambos os 

sexos e já foi descrita em todos os grupos raciais e étnicos 38. 

.  

Clinicamente, a PAF clássica se caracteriza por uma pan-polipose gastrointestinal 

(com destaque para o desenvolvimento de inúmeros pólipos adenomatosos colo-retais) 

associada ou não a diferentes manifestações extracolônicas (MEC). Por isso, a PAF 

pode ser considerada uma doença sistêmica que afeta tecidos das três camadas 

germinativas: ectoderme (cistos de pele, lesões da retina, tumores endócrinos e do 

sistema nervoso), endoderme (tumores hepáticos, adenomas e adenocarcinomas do 

estômago, intestino delgado e árvore biliar) e mesoderme (anormalidades dentárias, 

desmóides, osteomas). 

É reconhecida como a doença pré-cancerosa mais bem definida em toda a literatura 

médica, destacando-se sua penetrância virtual de 100%, que expressa a chance dos 

indivíduos não tratados por colectomia profilática de desenvolver CCR 39. A evolução dos 

pólipos para formas malignas na terceira ou quarta décadas é hoje um fato extensivamente 

documentado, apesar da síndrome apresentar um comportamento biológico e clínico 

variável. 

O início das manifestações da doença geralmente ocorre na puberdade, com o 

aparecimento de pólipos em diferentes estádios de evolução e graus de degeneração 

celular. Aproximadamente 15% dos pacientes desenvolvem pólipos após os 10 anos de 

idade, e 90% deles aparecem até os 30 anos 40. Menos comumente eles surgem após os 

40 anos, situação creditada a eventual baixa penetrância do defeito genético básico ou à 

possibilidade da doença resultar de outra mutação genética, como a do gene MYH. 
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As mutações germinativas ou adquiridas predispõem à proliferação celular e ao 

desenvolvimento de anormalidades em vários órgãos. Desde a descrição original de 

polipose associada a cistos epidermóides e osteoma, a combinação de PAF e MEC tem 

sido referida como síndrome de Gardner 9. Subseqüentemente, reconheceram-se várias 

outras MEC, benignas e malignas. Assim, a avaliação global dos pacientes deve 

também incluir outros exames como endoscopia digestiva alta, ultra-sonografia 

abdominal, tomografia computadorizada, trânsito intestinal, radiografias ósseas e exame 

de fundo de olho, entre outros 41. 

Durante muito tempo, o CCR representou a principal causa de morte em pacientes 

com PAF 42, 43. Entretanto, o estabelecimento de registros nacionais da doença e o maior 

reconhecimento da importância do diagnóstico precoce e da colectomia profilática 

nesses pacientes reduziram o risco de carcinoma colo-retal ao longo do tempo, mudando 

as características mórbidas da evolução temporal 44. Atualmente, o desenvolvimento de 

tumores desmóides, tumores no trato digestivo alto e adenomas no íleo e nas bolsas 

ileais tem sido o principal foco de atenção e vigilância em longo prazo 45, 46, 47, 48. 
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