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á 20 anos na Fiocruz, o
ginecologista Roberto
Vieira tem desde sempre
uma obsessão: ajudar as

mulheres a combater o câncer de
mama. Esta determinação o levou
a criar o prestigiado serviço de
mastologia do Instituto Fernandes
Figueira (IFF), administrado pela
Fundação Oswaldo Cruz. Em se-
tembro, Vieira e equipe (formada
por 11 profissionais) receberam
mais um prêmio pela dedicação à
causa que atormenta milhões de
mulheres em todo o planeta: uma
menção honrosa do Instituto Euro-
peu de Oncologia, sediado em Mi-
lão, pela relevância do trabalho que
desenvolvem no Brasil. No mês
anterior, durante a Jornada de
Mastologia do Norte/Nordeste, em
Teresina, o serviço do IFF, chefia-
do por Vieira, já havia recebido o
Prêmio Ivo Barreto – outro reconhe-
cimento para um grupo que já aten-
deu cerca de duas mil mulheres em
todo o Brasil desde 1998.

“A pesquisa que fazemos no
IFF visa acompanhar famílias de alto

risco para o desenvolvimento do
câncer de mama e assim estabele-
cer medidas de prevenção e diag-
nóstico precoce”, avalia Vieira.

Membro da Sociedade Brasilei-
ra de Mastologia, Vieira foi chefe da
maternidade e da ginecologia do IFF.
Ele é o idealizador do projeto de pes-
quisa denominado Câncer de Mama
e Genética e também, em parceria
com o Instituto de Mama do Rio
Grande do Sul, do Banco Nacional
de DNA (BNDNA), que através de
um exame genético, aliado ao his-
tórico familiar, identifica pacientes
que apresentam pré-disposição para
desenvolver a enfermidade. O pro-
jeto funciona no IFF desde 1995 com
famílias que são encaminhadas ao
departamento de Genética Médica
do Instituto para aconselhamento.
Depois de feito o heredograma, a
paciente é informada de que, com o
seu consentimento, será submetida
à coleta de sangue para envio ao
Laboratório de Biologia Molecular
Aplicada da Fiocruz, onde é extraí-
do o DNA, feito o rastreamento atra-
vés do PTT e realizada a detecção
das mutações nos genes BRCA1 e
BRCA2 – que podem causar os cân-
ceres de mama e ovário. Embora
diversos outros grupos de pesquisa
na Europa e nos Estados Unidos
venham devotando especial atenção
ao tema, a importância do estudo
nacional surge das especificidades
da população brasileira, que tem há-
bitos alimentares distintos e é pro-
fundamente miscigenada.“A impor-
tância social da pesquisa se dá
porque as mulheres estão apresen-
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tando sinais de câncer de mama
cada vez mais jovens, o que conse-
qüentemente traz problemas numa
possível gravidez. O aparecimento
do câncer de mama tem caído cerca
de oito a dez anos por geração”, diz
Vieira, que faz uma pesquisa de
doutorado intitulada Gestação sub-
seqüente ao câncer de mama, que
ele deverá defender em dois anos.

500 amostras de DNA
de mulheres em análise

O projeto BNDNA tem levan-
tado dados de indivíduos que aten-
dem aos seguintes critérios: famíli-
as com três gerações apresentando
câncer de mama ou ovário; que
apresentem câncer de mama ou ová-
rio bilateral; que apresentem câncer
de mama em homem associado a
câncer de mama familiar; em famíli-
as de mulheres judias (ashkenazi)
com câncer de mama e/ou ovário no
período pré-menopausa; e em famí-
lias que apresentem dois casos de
câncer de mama e/ou ovário entre
parentes de primeiro grau com me-
nos de 40 anos. Atualmente há 500
amostras de DNA armazenadas no
Laboratório de Biologia Molecular
que ainda serão estudadas.

O projeto Câncer de Mama e
Genética tem hoje 12 instituições
parceiras em dez estados brasilei-
ros, além de convênios com o
Myriad Diagnostic, em Salt Lake
City (EUA), a Universidade de
Cambridge e a International Agency
of Research in Câncer (Iarc), ligada
à Organização Mundial da Saúde
(OMS), em Lyon (França). Informa-
ções sobre o projeto podem ser
obtidas pelo telefone (21) 2553-0052
(ramal 5318) ou pelo e-mail
<bndna@iff.fiocruz.br>.

SAIBA MAIS

www.sbmastologia.com.br
(Sociedade Brasileira de Mastologia)

www.iff.fiocruz.br
(Instituto Fernandes Figueira)


