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O que é a Síndrome de Lynch?

A Síndrome de Lynch é uma doença hereditária, responsável por 
cerca de 3% de todos cancros do cólon e recto (CCR).

Os indivíduos com esta síndrome têm uma probabilidade muito 
elevada de desenvolver CCR ao longo da vida. Estes tumores 
surgem geralmente em idade jovem (idade média 45 anos) e 
localizam-se sobretudo no cólon direito (cego, cólon ascendente e 
cólon transverso). 
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números = Idades em que apareceu
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Para além do cancro do cólon e reto, podem surgir outros 
tumores malignos?

Sim, há um acréscimo da incidência de tumores extra-cólicos, 
nomeadamente do endométrio, ovário, intestino delgado, 
estômago, pâncreas e vias biliares e também, embora mais 
raramente, de alguns tumores do rim, cérebro e pele. 
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Qual a causa da Síndrome de Lynch?

A Síndrome de Lynch resulta de uma alteração (mutação) num 
gene que repara erros do nosso material genético, o ADN, que 
surgem durante a divisão celular. Uma vez que ocorra esta 
mutação, vão surgir alterações que são responsáveis pelo 
aparecimento dos tumores. Atualmente estão identificados 4 
genes: MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. 

Como é herdada?

É transmitida de pais para filhos de uma forma autossómica 
dominante, o que significa que cada filho tem 50% de hipóteses de 
a herdar.

Embora as mutações nestes genes predisponham os indivíduos ao 
aparecimento de cancro, nem todos os portadores destas 
mutações vêm a desenvolver tumores malignos, por isso diz-se 
que a sua penetrância é incompleta. Contudo, mesmo sem 
desenvolverem a doença, têm possibilidade de a transmitir à sua 
descendência.

Como posso saber se herdei a Síndrome de Lynch?

A primeira etapa na avaliação de um possível Síndroma de Lynch é 
a elaboração de uma árvore genealógica. Nesta são colocadas 
três gerações – a do indivíduo, dos seus pais e dos seus avós, 
sendo identificados todos os familiares que tiveram cancro, o tipo 
de cancro que desenvolveram e a idade do seu aparecimento. Se 
houver pelo menos 3 familiares com CCR (ou associação de CCR 
com os tumores extra-cólicos que podem estar aumentados nesta 
entidade), em 2 gerações consecutivas, sendo um familiar de 1º 
grau dos outros 2 e um dos tumores tiver surgido antes dos 50 
anos, diz-se que estão preenchidos os Critérios de Amesterdão. 
Neste caso há indicação para se fazer diagnóstico genético.

As minhas notas
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Pode propôr-se diagnóstico genético se determinadas 
características dos tumores em associação com a história pessoal 
e familiar forem muito suspeitas de uma Síndrome de Lynch. 
Contudo, neste caso é necessário avaliar primeiro um marcador 
intermédio chamado Instabilidade de Microssatélites e, apenas no 
caso de haver uma alteração designada “Instabilidade de alto 
grau”, se deve realizar o diagnóstico genético.

Quem deve fazer um diagnóstico genético?

Se ainda não há uma mutação identificada na família, deve 
efetuar-se o diagnóstico genético num indivíduo afetado, isto é, 
que tenha desenvolvido cancro, preferencialmente no caso 
diagnosticado em idade mais jovem. Se já há uma mutação 
conhecida na família, o diagnóstico genético está indicado para os 
familiares de 1º grau - pais, filhos e irmãos do indivíduo em que se 
identificou a mutação, e para os familiares de 2º grau 
selecionados.

Em todos os casos, apenas é possível fazer um diagnóstico 
genético depois de aconselhamento médico apropriado e 
autorização expressa por consentimento informado. O 
diagnóstico genético nos genes de reparação do ADN, está 
disponível no IPO Lisboa e para o mesmo apenas é necessário 
efetuar uma colheita de sangue. 

Que tipo de vigilância se deve fazer? Quem deve ser 
vigiado?

Os programas de vigilância destinam-se a todos os indivíduos 
portadores  da mutação genética.

O programa de vigilância baseia-se na realização de 
colonoscopia com o objetivo de detectar e remover pólipos de 
risco - adenomas, que são as lesões precursoras do 
desenvolvimento do CCR. 

Esta deve ser efetuada a partir dos 20-25 anos de idade, com 1-2 
anos de intervalo. 

Está também recomendada a realização de endoscopia digestiva 
alta a partir dos 40 anos, com periodicidade de 5 anos.

Nas mulheres, devido ao risco aumentado para cancro do 
endométrio e ovário, é proposta realização de ecografia 
endovaginal e determinação do marcador CA 125, a partir dos 
30-35 anos, anualmente.

Em algumas famílias é feita vigilância dos tumores do rim com 
ecografia renal e vesical e pesquisa de células neoplásicas na 
urina, a partir dos 30-35 anos, anualmente.

Se for identificado um pólipo do cólon ou reto ou 
diagnosticado um cancro, qual é o tratamento?

Os pólipos identificados são removidos durante a realização da 
colonoscopia. Se não for possível removê-los por este método por 
serem já muito grandes, é necessário programar uma cirurgia. 

O diagnóstico de um cancro implica sempre cirurgia, exceto se já 
apresentar metastização (doença à distância). 

Habitualmente é efectuada a remoção de todo o cólon 
(colectomia total), ficando a parte final do intestino grosso – reto – 
ligada ao intestino delgado. Esta cirurgia pode ser feita por via 
laparoscópica, isto é, sem  abertura do abdómen. 

Se a cirurgia for necessária, e se tratar de uma mulher na 
menopausa ou que já constituiu família, pode ser efetuada 
simultaneamente a remoção do útero e ovários, reduzindo-se 
assim a probabilidade de desenvolvimento destes 2 tipos de 
cancro. 
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