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Resumo

Introdução: A densidade mamográfica é atualmente considerada um importante fator
de risco para câncer de mama e apresenta variações individuais devido a vários
fatores. Também é de conhecimento científico que a população indígena apresenta
mamas menos densas em comparação com a não indígena, e que o câncer de mama
é raro nesta etnia. Este estudo tem como objetivos avaliar o padrão mamográfico, as
características clínicas da população indígena do estado do Amapá e os polimorfismos
MspI e PROGINS dos genes do receptor de estrogênio (RE) e progesterona (RP)
respectivamente, associando-os com a densidade mamográfica das índias que nunca
haviam sido submetidas a mamografia. Sabendo que as características clínicas e os
esteroides sexuais afetam a densidade mamográfica, buscamos correlacionar essas
variáveis com polimorfismo dos gene RE e RP e baixa incidência de câncer de mama
nesta população.
Metódos: Estudamos 135 mulheres de etnia indígena sem alterações clínicas ou
mamográficas que nunca utilizaram terapia hormonal. Todas elas foram transportadas
para a capital do estado Macapá para serem submetidas a entrevista, mamografia
bilateral e coleta de material biológico. Realizamos a entrevista na Casa do Índio
através de intérprete local. A densidade mamográfica foi determinada por três
observadores independentes, sendo duas avaliações subjetivas baseadas na
classificação do ACR-BI-RADS® 2003 e uma computadorizada (software Adobe
Photoshop, v. 10.0). Obtivemos amostras sanguíneas para extração do DNA, de
acordo com o protocolo do kit illustra e, em seguida, realizamos exame de PCR-RFLP
(polymerase chain reaction - restriction fragment lenght polymorphism) para análise dos
polimorfismos MspI do gene do receptor de estrogênio e PROGINS do gene do
receptor de progesterona.
Resultados:

Na

determinação

da

densidade

mamográfica,

os

observadores

apresentaram elevado grau de concordância através do coeficiente de correlação Kappa,
com p = 0,001. Encontramos 82% das índias com mamas não densas e 18% com
mamas densas, com idade média de 50,4 anos. Verificamos associação de algumas
características clínicas com a densidade mamográfica. Mamas não densas se
associaram com idade mais elevada, níveis de E2 mais baixos e níveis de FSH mais

xvii

altos. Não observamos diferença estatística entre os grupos de mamas densas e mamas
não densas para a distrubuição dos genótipos dos polimorfismos PROGINS e ER-MspI.
Conclusão: O padrão mamográfico não denso é predominante nas índias,
independentemente.do estado menopausal. A densidade mamográfica se associou
significativamente com a idade, status menopausal, níveis de FSH, e de E2 nesta
população. O polimorfismo PROGINS foi encontrado em apenas 3,7% das mulheres
indígenas, e o do MspI em 84,4%. Não foi encontrada correlação desses polimorfismos
com a densidade mamográfica.
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1. INTRODUÇÃO

A etnia representa um dos fatores que interferem na incidência do câncer
de mama. Como exemplo, as mulheres afro-americanas apresentam menos câncer de mama
do que as brancas, porém são acometidas em idade mais jovens e os tumores são
biologicamente mais agressivos (1-3). As mulheres de origem indígena apresentam incidência
nitidamente menor de câncer de mama quando comparadas com não indígenas (4-7).
A literatura sobre câncer de mama na população indígena feminina é
muito escassa. A baixa incidência dessa doença nessas mulheres e até a não ocorrência
em determinadas regiões, como nas índias do estado de Mato Grosso (8), pode em parte ser
explicada pelos hábitos de vida da população indígena. Dentro destes hábitos, incluem-se
fatores considerados protetores, como a primeira gestação precoce, multiparidade, tempo
amamentação prolongado e a não utilização de hormônios exógenos. Os fatores de risco
para câncer de mama encontrados nessa população seriam o sedentarismo, o sobrepeso e
a obesidade, encontrados em mais de metade da população estudada por Lima et al., em
2001

(4)

. Outras hipóteses para a menor incidência do câncer de mama nas indígenas

seriam a subnotificação e a menor expectativa de vida (8).
A densidade mamográfica é considerada um fator de risco
independente para o câncer de mama. Maior densidade mamográfica representa maior
risco para desenvolvimento da neoplasia independentemente de idade, situação
menopausal e uso de esteroides exógenos (9-14).
A variação na densidade mamográfica pode estar relacionada a
fatores genéticos

(15)

. Sabe-se que os esteroides sexuais têm importância fundamental

na densidade mamográfica. Os genes que codificam as proteínas envolvidas na
biossíntese, ação e metabolização dos esteroides sexuais são polimórficos, o que
representa respostas individuais a esses hormônios (16-18).
Chambo et al.

(19)

, avaliando o polimorfismo do receptor de

progesterona PROGINS, e Ramos et al.

(20)

, na avaliação do polimorfismo MspI do

receptor de estrogênio, encontraram “tendência a significância” na associação com
densidade mamográfica em mulheres no período após a menopausa sem uso de terapia
hormonal. Assim, este estudo se propõe a avaliar a densidade mamográfica nas
mulheres índias e sua correlação com os polimorfismos do gene do receptor de
progesterona PROGINS e do gene do receptor de estrogênio MspI.
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1.1. Objetivos

Avaliar, em população de mulheres das terras indígenas do
município do Oiapoque, na região norte do Estado do Amapá:
1. A relação da densidade mamográfica com as características
clínicas dessa população;
2. A prevalência do polimorfismo do gene do receptor de
progesterona PROGINS;
3. A prevalência do polimorfismo do gene do receptor de
estrogênio MspI;
4.
polimorfismos.

A

correlação

da

densidade

mamográfica

com

esses

3

2. REVISÃO DE LITERATURA

Entre os fatores de risco para o câncer de mama, a densidade
mamográfica tem assumido importante papel. Os fatores que determinam essa
variação individual não estão totalmente elucidados, o que vem estimulando várias
pesquisas, principalmente no campo da genética.
A literatura apresenta poucos dados sobre o câncer de mama na
população de etnia indígena. Entre os escassos estudos encontrados

(4,5,8,21-26)

, todos

demonstraram número significativamente menor de casos da doença nessa população.
O maior conhecimento sobre a baixa incidência de câncer de mama
nessa população poderá proporcionar uma atuação mais específica na prevenção da
doença e, assim, levar a uma diminuição efetiva na taxa de mortalidade.

2.1. Padrão mamográfico

A mama é composta por tecidos adiposo, conjuntivo e epitelial,
sendo a variação da quantidade relativa de cada um deles vai determinar o padrão
mamográfico. Na mamografia, o tecido gorduroso apresenta-se radiotransparente,
enquanto os tecidos conjuntivos e glandulares apresentam-se com densidade de água,
isto é, hipotransparente. A formação da imagem radiológica resulta da superposição
desses tecidos. Quanto maior a quantidade de tecidos conjuntivo e epitelial da mama,
maior a densidade mamográfica (27-30).
Wolfe foi o primeiro a classificar os padrões mamográficos, no ano de
1976. Baseando-se na proporção entre a área densa e a área total mamária, (o cálculo
era feito com o auxílio de um planímetro manual), descreveu quatro padrões (Figura 1):
N1 (normal) – mamas eminentemente compostas por tecido
adiposo;
P1 (proeminent) – mamas constituídas predominantemente por
tecido adiposo, mas com áreas densas de proeminência ductal,
ocupando até 25% da área total da mama;
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P2 – mamas com áreas densas de predomínio ductal, ocupando
25% ou mais da área total;
DY – (dysplasia) – mamas com extensas áreas densas nodulares.
Os padrões P2 e DY são considerados de alto risco para câncer de
mama.

Figura 1 - Padrões de densidade mamográfica segundo a classificação de Wolfe (25). N1
= normal; P1 = proeminent; P2 = densas; DY = dysplasia
O método observacional de Wolfe apresentou importante subjetividade
com variação inter-observadores de 52 a 97% e intra-observadores, na reavaliação das
mesmas mamografias, de 69 a 87% (31).

5

Boyd, em 1992, buscando uma relação entre os fatores de risco
histológicos e mamográficos para o câncer de mama, dividiu a densidade mamográfica
em seis categorias, utilizando a incidência crânio-caudal (Figura 2). Também Boyd, em
1995, com outra equipe de pesquisadores, buscando uma avaliação quantitativa,
utilizou o método observacional, com as seis categorias acima citadas juntamente com
um método computadorizado, encontrou uma excelente concordância entre os dois
métodos (12,32).

Figura 2 - Padrões de densidade mamográfica segundo Boyd: a) densidade = 0%; b)
densidade > 0 a < 10%; c) densidade = 10 a < 25%; d) densidade = 25 a <
50%; e) densidade = 50 a < 75%; f) densidade ≥ 75% (32).

6

Tabár

(33-35)

propôs outra classificação dos padrões mamográficos

baseada nos quatro elementos estruturais:
•

Densidades nodulares - lóbulos;

•

Densidades lineares - tecidos fibrosos, vasos sanguíneos e ductos;

•

Densidades homogêneas fibrosas - tecido fibroso;

•

Áreas radiotransparentes – tecido adiposo;
A comparação entre os caracteres anatômicos e os radiológicos

determinou a criação de um sistema de classificação contendo cinco padrões
parenquimais (33):
Padrão I – Os quatro subtipos estruturais estão igualmente
representados;
Padrão II - O tecido adiposo e as estruturas fibrosas são
dominantes,

mostrando

uma

imagem

radiotransparente

característica do processo final de lipossubstituição;
Padrão III – A imagem radiológica é semelhante à anterior, exceto
pela predominância fibroglandular encontrada na região retroarelar;
Padrão IV – Predominância de densidades lineares e nodulares;
Padrão V – Caracterizado por extensa fibrose.
Os padrões IV e V são considerados de alto risco para câncer de
mama.
O American College of Radiology (ACR) desenvolveu, no ano de
1993, o BI-RADS® (Breast Imaging Reporting and Data System) buscando padronizar o
léxico mamográfico. Em 2003, foi feita a última atualização dos padrões mamográficos,
correlacionando a quantidade de tecido fibroglandular com a sensibilidade do exame
mamográfico

(2)

. Segundo o ACR-BI-RADS®, as mamas podem ser radiologicamente

classificadas em (Figura 3):
P1 – Lipossubstituídas: menos de 25% de tecido fibroglandular;
P2 – Parcialmente lipossubstituídas: de 25 a 50% de tecido
fibroglandular;
P3 – Heterogeneamente densas: de 50 a 75% de tecido
fibroglandular;
P4 – Extremamente densas: mais de 75% de tecido fibroglandular.
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Figura 3 – Padrões de densidade mamográfica segundo ACR-BI-RADS®: padrão 1 (A);
padrão 2 (B); padrão 3 (C); padrão 4(D) (20).

2.2. Densidade mamográfica e câncer de mama

Historicamente, a densidade mamográfica tem sido relacionada com
o risco de câncer de mama por vários autores. O primeiro a sugerir essa relação foi
Wolfe, em 1969

(36)

. Este mesmo autor, em 1976

(9)

, observou que mulheres com

mamografias de padrão DY tinham 37 vezes mais chances de desenvolver um câncer
de mama do que aquelas com mamografias de padrão N1.
Desde então, diversos estudos foram realizados para avaliar a
relação da densidade mamográfica com o câncer de mama. Boyd et al.,
e Saftlas e Szklo
conclusões

(37)

em 1984,

(10)

desses

, em 1987 fizeram uma revisão em mais de 50 estudos. As
dois

estudos

independentes

foram

muito

semelhantes,

demonstrando que o padrão mamográfico está associado a uma importante diferença
no risco para câncer de mama. Entretanto, houve grande heterogeneidade na
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estimativa de risco devido à subjetividade da classificação de registros médicos de
uma coorte de 45.000 mulheres no estudo de Wolfe, método este que foi utilizado
para classificar as mamografias (31).
Em uma coorte de 45 mil mulheres submetidas a mamografia no
programa de rastreio de câncer de mama canadense (NBSS), foram identificados 354
casos de câncer invasor e 354 controles. As mamografias foram avaliadas por
radiologistas e por computador. Como resultado, houve aumento de 43% no risco relativo
para câncer de mama entre a menor e a maior densidades mamográficas determinada por
radiologistas e 32% quando determinadas pelo computador, tanto na faixa etária de 40 a
49 anos quanto de 50 a 59 anos. Concluindo, o aumento da densidade mamográfica se
traduziu no aumento do risco para câncer de mama (12).
Byrne et al.

(12)

, ao avaliarem a associação entre características

mamográficas e fatores de risco para câncer de mama, verificaram que a mama densa
era fator de risco independente quando relacionado à história familiar, idade do
primeiro parto a termo, etilismo e doenças proliferativas benignas da mama. Também
verificaram risco para desenvolver câncer de mama cinco vezes maior e que este risco
persiste por 10 anos ou mais tanto em mulheres na pré como na pós-menopausa em
todas as idades.
Em mulheres acima dos 50 anos, observou-se que o risco relativo de
câncer de mama cresce com o aumento da área densa à mamografia, e está estimado
em 3,1 para o padrão P2 de Wolfe e de 5,6 para o padrão DY

(38)

. Em metanálise dos

dados de mais de 14.000 casos e 226.000 controles de 42 estudos, foi revisada a
associação de densidade mamográfica com o risco de câncer de mama. Os autores
concluíram que a densidade foi consistentemente associada ao risco de câncer

(39)

.

Existem muitas evidências de que a densidade mamográfica aumentada é fator de risco
para câncer de mama independentemente de outros fatores (40).
A

utilização

dos

padrões

mamográficos

do

ACR-BI-RADS®

demonstrou ser útil na determinação do risco individual para câncer de mama baseado
na densidade mamográfica. Foi observado risco quatro vezes maior para as mulheres
com mamas extremamente densas (padrão D4) quando comparadas àquelas com
mamas totalmente lipossubstituidas (padrão D1). Não houve diferença significativa na
estimativa do risco entre mulheres na pré e pós-menopausa. Para esse estudo, foram
avaliadas prospectivamente 61.814 mulheres (41).
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Boyd et al.

(42)

fizeram revisão em 15 estudos nos quais foram

avaliadas 6.284 mulheres com câncer de mama e 11.638 controles. Foram utilizados
diferentes métodos e realizado ajuste de variáveis para avaliar a densidade
mamográfica. Esse estudo também demonstrou risco cinco vezes maior para câncer
de mama nas mulheres com densidade mamográfica 75% ou maior.
A relação entre o risco para câncer de mama e a densidade
mamográfica está bem estabelecida em grande série de estudos. Sua importância fez
com que alguns autores a introduzissem dentro de um modelo preditor de risco para
câncer de mama invasivo em cinco anos, porém os autores sugerem que este preditor
deva ser melhor avaliado em diferentes populações antes de ser recomendado para
uso clínico

(43)

. Entre outros riscos menstruais, reprodutivos e familiares para o câncer

de mama, apenas a idade e o estado de portador de mutação no gene BRCA estão
associados a maior risco relativo para câncer de mama do que a densidade
mamográfica (44).
O risco de câncer de mama associado com densidade mamográfica é
provavelmente subestimado devido a uma limitação de todos os métodos existentes
para medir a área densa

(45)

. Em revisão sobre as técnicas de medidas da densidade

mamográfica, Yaffe compara vários métodos para a avaliação, concluindo que técnicas
de abordagem quantitativa com o uso de dados obtidos de mamografia digital são mais
precisos e mensuráveis do que com técnicas subjetivas e qualitativas (46).
Um novo modelo de avaliação da densidade mamográfica foi
proposto por Boyd em 2009. O método é totalmente automatizado, não requerendo
observador e baseado na medida do volume através avaliação do número de pixels da
área fibroglandular e da área total da mama, combinando com a medida da espessura
da mama comprimida. Concluíram que, ao contrário do esperado, a medida do volume
do tecido mamário não aumentou o valor preditivo para o risco de câncer de mama (47).
Aiello et al.

(48)

avaliando a densidade mamográfica e as

características tumorais de mulheres com câncer de mama, detectadas por
rastreamento, encontraram uma associação positiva entre tamanho do tumor, nível de
comprometimento linfonodal e invasão linfática ou vascular e a densidade mamográfica.
A maior densidade mamográfica, além de indicar maior risco para o
câncer de mama, prejudica o diagnóstico, pois interfere na sua sensibilidade e
especificidade (49-52).
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2.3. Fatores que interferem na densidade mamográfica
A densidade mamográfica sofre modificações devido a vários
fatores; entre eles, os mais importantes são idade, estado menopausal, paridade,
índice de massa corporal, uso de terapia hormonal, sendo relatada também sua
associação com dieta, ingestão de bebidas alcoólicas, prática de exercícios, história
familiar de câncer de mama, nível sócio econômico e etnia (4,13,30,53,54).
Mamografias com padrão denso comumente são observadas em
mulheres jovens, mas, com o aumento da idade cronológica, principalmente após a
menopausa, a densidade geralmente diminui (1,45,55). Bergkvist et al.

(1)

observaram que

65% das mulheres de 35 anos apresentaram mamas com padrão mamográfico denso
ao passo que, aos 55 anos, somente 15 a 20% o mantinham.
O tempo de menopausa também contribui para a alteração da
densidade mamográfica. Siqueira et al.

(30)

avaliaram os fatores associados à densidade

mamográfica de 144 mulheres na pós-menopausa e observaram que a probabilidade de
apresentar mamas densas diminui nas mulheres com tempo de menopausa maior do que
sete anos (odds ratio = 2,05; intervalo de confiança de 95%: 1,05-3,99) e níveis de
hormônio folículo-estimulante (FSH) inferiores a 134,8 um/mL. Além disso, mulheres na
pós-menopausa apresentaram 8% de redução na percentagem de densidade observada
em 5 anos em comparação com 2% na pré-menopausa (56).
A associação entre densidade mamográfica e câncer de mama é
maior na mulher mais idosa. A alta densidade mamográfica determinou maior risco de
câncer de mama na pós-menopausa em comparação à pré-menopausa
al.

(12)

(28,45)

. Boyd et

encontraram risco relativo aumentado em mulheres com mamas densas e idade

entre 50 e 59 anos de 7,1, em comparação com aquelas com idade entre 40 e 49 anos,
que apresentaram um risco relativo de 6,1.
Os fatores antropométricos, definidos como índice de massa corpórea
(IMC) e peso corporal, estão fortemente relacionados com o padrão mamográfico. O IMC
e a circunferência abdominal estão negativamente relacionados com o padrão
mamográfico de alto risco antes da menopausa. Entretanto, IMC e circunferência
abdominal elevados estão associados com o aumento do risco de câncer de mama nas
mulheres após a menopausa. Provavelmente, o efeito dos padrões de parênquima
mamário no risco para câncer de mama sofre interferência do IMC e da circunferência
abdominal, que podem ser considerados fatores de confusão nos estudos em que essas
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variáveis não foram controladas

(29)

. Lam et al.

(57)

encontraram, em seus estudos,

resultados similares e sugerem que IMC, peso e densidade mamográfica estão
independentemente associados ao risco de câncer de mama.
Siqueira et al.

(30)

constataram que mulheres na pós-menopausa

com o peso superior a 66,6 kg e o IMC superior a 30 kg/m2 tinham menor
probabilidade de apresentarem mamas densas. No adulto, o IMC está inversamente
associado com o risco de câncer de mama na pré-menopausa, e, na infância e
adolescência, o tamanho do corpo está inversamente associado com o risco de
câncer de mama na pré e pós-menopausa

(58,59)

. Conroy et al.

(60)

avaliaram a

associação da densidade mamográfica com o risco de câncer de mama e o efeito da
variação do IMC. Concluíram existir pouca ou nenhuma interferência do IMC no efeito
da densidade mamográfica para o risco de câncer de mama.
O IMC é forte preditor positivo dos níveis circulantes de estrogênio em
mulheres na pós-menopausa, mas inversamente correlacionado com a porcentagem de
mama densa, sugerindo correlação inversa entre os níveis hormonais de estradiol e
densidade mamográfica em não usuárias de terapia hormonal (TH) (61-63).
Para avaliar a hipótese de que a densidade mamográfica é um
reflexo cumulativo da exposição ao estrogênio, Tamimi et al.
entre os hormônios sexuais

(63)

estudaram a relação

circulantes (estrona, estradiol, androstenediona,

testosterona, DHEA, DHEA sulfato, progesterona, prolactina) e SHBG (globulina
transportadora de hormônios sexuais, progesterona e prolactina) com a densidade
mamográfica de 520 mulheres na pós-menopausa não usuárias de TH. Após ajuste do
IMC, não foi demonstrada correlação entre o nível estradiol e densidade mamográfica,
bem como dos outros hormônios sexuais e da prolactina. Concluíram que, em
mulheres na pós-menopausa, a densidade mamográfica é independente dos níveis de
hormônios sexuais. Por outro lado, em outros dois estudos, Boyd et al. (61) e Aiello et al.
(62)

, também avaliaram a associação entre níveis de hormônios sexuais circulantes e

densidade mamográfica e encontraram correlação inversa entre os níveis de estradiol
livre e a densidade em mulheres pós-menopausa. Boyd et al.

(61)

também encontraram

correlação positiva da densidade mamográfica com os níveis séricos de prolactina e
SHBG. Tamimi et al., (64) demonstraram que os níveis de hormônios sexuais circulantes
e o risco de câncer de mama não foi atenuado pelo ajuste para densidade
mamográfica, sugerindo que são fatores independentes. Sprague et al.

(65)

, verificaram

que não são todos os hormônios que interferem na densidade mamográfica; avaliaram
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os níveis circulantes de hormônios sexuais em 257 mulheres entre 55 e 70 anos que
nunca usaram terapia hormonal. Os resultados, após o ajuste do IMC, demostraram
que somente progesterona e SHBG estiveram associados com a densidade
mamográfica nesta população.
Os níveis de hormônios circulantes nas mulheres na pósmenopausa são significativamente menores do que nas mulheres na pós-menopausa
em uso de terapia hormonal

(63,66,67)

. Quando se trata de mulheres em uso de terapia

hormonal, estudos mostraram associação positiva dos níveis hormonais com o
aumento da densidade mamográfica (68,69).
Hofseth et al.

(70)

, em estudo observacional, avaliaram o tecido

mamário normal de mulheres na pós-menopausa em uso de terapia hormonal com
estrogênio isolado comparando com o uso de estrogênio associado à progesterona.
Observaram que ambos os regimes levaram a maior densidade epitelial. O uso de
estrogênio associado a progestágeno levou a maior proliferação celular e esta se
encontrava principalmente na unidade ductal terminal, tendo correlação positiva com o
tempo de uso da terapia hormonal (71).
A terapia hormonal diminui o processo de involução normal da
mama e aumenta a densidade mamográfica em 17 a 73% das mulheres. Estrogênio e
progestagênio combinados levam a aumento da densidade mamográfica maior do
que seu uso isolado, bem como seu uso contínuo tem maior efeito do que o uso
cíclico

(49,70,72,73)

.
Conroy et al.

(74)

avaliaram a densidade mamográfica em relação ao

status dos receptores hormonais de estrogênio (RE) e progesterona (RP), concluindo
que mulheres com maior densidade mamográfica têm maior chance de apresentarem
RE+ e RP+.
Os moduladores seletivos dos receptores de estrogênio (SERMS)
diminuem a densidade mamográfica, provavelmente pelo seu efeito antiestrogênico.
O tamoxifeno apresenta este efeito mais marcadamente em mulheres na prémonopausa do que na pós-menopausa

(75,76)

. O raloxifeno também diminui a

densidade mamográfica em mulheres na pós-menopausa

(77)

.

Em relação aos fatores reprodutivos, a menarca precoce (antes dos
13 anos), menopausa tardia (acima dos 52 anos), nuliparidade e idade tardia ao
primeiro parto (após os 34 anos) estão associados a padrão mamográfico de alto risco
(78-80)

. Por outro lado, idade jovem ao primeiro parto (antes dos 24 anos), multiparidade
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(mais de 2 partos) e tempo prolongado de amamentação (mais de 2 anos) são
considerados fatores protetores (4,78-82).
Lope et al.

(83)

, em estudo realizado na Espanha, avaliaram a

influência dos fatores obstétricos na densidade mamográfica em 3.574 mulheres na pré
e pós-menopausa, participantes do programa de rastreamento para câncer de mama.
O estudo demonstrou maior prevalência de mamas com alta densidade em mães que
tiveram o primeiro filho após os 30 anos de idade, que tiveram gêmeos, que
amamentaram por mais de 9 meses o primeiro filho e que tiveram o primeiro filho com
elevado peso ao nascer.
Woolcott et al.

(84)

avaliaram 1.699 mulheres com câncer de mama e

2.422 controles, das quais 74% estavam na menopausa, para avaliar se o risco de
câncer de mama determinado pela densidade mamográfica poderia ser modificado por
fatores reprodutivos. Para isso, combinaram dados de quatro estudos caso-controle
nos Estados Unidos e Japão, concluindo que a paridade não modifica o risco de câncer
de mama atribuído à densidade mamográfica.
Tehranifar et al.

(85)

estudaram a associação entre fatores reprodutivos

e menstruais com fatores de risco para câncer de mama e densidade mamográfica em
imigrantes afro-americanas, afro-caribenhas, brancas e hispano-caribenhas habitantes da
cidade de Nova York. Demostraram que fatores reprodutivos e menstruais podem
influenciar a DM, porém não foi encontrada diferença de densidade mamográfica entre os
diferentes grupos e aquelas nascidas nos Estados Unidos.
Em relação ao efeito da atividade física sobre a densidade
mamográfica, foram avaliados os dados longitudinais entre 1996 e 2004 de 722 mulheres
na faixa de idade dos 42 aos 52 anos, participantes do Study of Women’s Health Across
the National (SWAN) e encontrou-se associação estatisticamente positiva entre atividade
física e a diminuição da densidade mamográfica

(86)

. Esses resultados não foram

confirmados no estudo de 620 mulheres de 49 a 68 anos participantes do Dutch ProspectEuropean Prospective Investigation into Cancer and Nutrition Cohort

(87)

. Estudo mais

recente avaliou se a atividade física nos últimos 5 anos estaria relacionada com a
densidade mamográfica em 724 mulheres gregas pós-menopausadas. Os resultados
demonstraram menor densidade mamográfica em mulheres que realizaram atividade
física em comparação com as de controle, inativas (88).
Fatores nutricionais também estão envolvidos em alteração do
padrão mamográfico: ingestão de vitamina D foi associada a menor densidade
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mamográfica em mulheres na pré-menopausa

(89)

. Em estudo no qual a população

avaliada foi composta de 1.313 mulheres selecionadas como de alto risco para câncer
de mama, e que faziam parte do Fox Chase Cancer Center Family Risk Assessement
Program no período de 1991 a 2001, os autores concluíram que mulheres de alto risco
apresentaram associação inversa entre a ingestão de vitamina D e densidade
mamográfica. Nesse mesmo estudo, a ingestão de proteína animal mostrou estar
associada ao aumento da densidade mamográfica, mas somente em mulheres sem
história familiar de câncer de mama

(90)

. Em estudos recentes, outros autores não

encontraram associação entre vitamina D e densidade mamográfica (91,92).
Para avaliar se a ingestão de álcool estaria relacionada com a
densidade mamográfica, foram estudas 2.251 mulheres na pós-menopausa e nenhuma
evidência que a ingestão de álcool estaria associada com a densidade foi encontrada
(93)

. Também não foi observada relação entre densidade mamográfica e consumo de

alimentos contendo soja ou suplementos de isoflavona (94).
A etnia e o habitat apresentam influência na densidade mamográfica
e no risco de câncer de mama como demonstrado em diversos estudos realizados
comparando essas diferenças na população

(4)

. Comparando indígenas, aleutas e

esquimós no Alasca, foi observado que as mulheres esquimós possuem mamas mais
densas do que as indígenas e as aleutas, apesar de todas apresentarem os mesmos
riscos para câncer de mama

(79)

. Em outro estudo, o mesmo autor observou que as

índias do sudoeste norte-americano têm baixa densidade mamográfica e baixa
incidência de câncer de mama, com mortalidade de 9,8/100.000 habitantes, comparada
com a mortalidade em todas as raças nos Estados Unidos 27.1/100.000 (95). Índias norteamericanas do Novo México apresentam as mamas precocemente lipossubstituídas
quando comparadas com mulheres hispânicas e as não hispânicas brancas, e também
apresentam menos câncer de mama

(96,97)

. Kamath et al.,

(21)

em 1999, observaram

menor incidência de câncer de mama nas indianas e paquistanesas residentes nos
Estados Unidos do que nas demais populações residentes neste país

(21)

. Mulheres

brancas apresentam maior risco de câncer de mama do que as mulheres negras,
orientais ou índias, bem como, aquelas que vivem em grandes cidades e pertencentes a
classe social mais elevada (98-102).
Viel e Rymzhanova

(103)

, em estudo realizado na França, avaliaram

55.597 mulheres e os efeitos da urbanização sobre a densidade mamográfica e
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concluíram que, conforme aumenta o grau de urbanização, ocorre elevação na
densidade mamográfica.
Entre 1985 e 2000, 1207 casos de câncer foram apontados no
Registro Nacional de Câncer do Equador. O risco de frequência e relativo foram
calculados para os moradores indígenas e não indígenas da bacia amazônica do
Equador. Os resultados demostraram uma frequência menor de alguns tipos de
câncer, dentre eles o de mama, nas mulheres indígenas em comparação com as não
indígenas residentes na mesma área (6).
No Brasil, estudos demonstraram que, no estado do Mato Grosso do
Sul, nas índias Xavantes da reserva de Sangradouro e nas índias Terenas das aldeias
de Lalima e Limão Verde, até o ano de 2000, não havia registro de nenhum caso de
câncer de mama (4,8,22). No Estado do Amapá, conforme dados da Fundação Nacional do
Índio (Funai) na base de dados do Sistema de Informação em Atenção a Saúde
Indígena (SIASI), não foram encontrados casos notificados de câncer de mama em
mulheres indígenas até o ano de 2010 (104)*.
Em outro estudo realizado no Estado do Mato Grosso do Sul,
comparando a densidade mamográfica de mulheres índias, mulheres não índias com
câncer de mama e mulheres não índias sem câncer de mama, demonstrou-se que as
índias possuem a mama menos densa do que os outros dois grupos (25).

2.4. A densidade mamográfica e os fatores genéticos

Os fatores descritos acima são responsáveis por 20 a 30% da
variação da densidade mamográfica

(105)

. Procurando uma melhor explicação para a

variação individual da densidade mamográfica, no final do século passado, diversos
autores iniciaram estudos sobre o papel de fatores genéticos nesta variação de
densidade. O termo gene é empregado para descrever o segmento de DNA que
corresponde à unidade de transcrição e que, na maioria das vezes, é traduzido em uma
proteína juntamente com os elementos de controle da transcrição

*

(106)

. O DNA é dividido

Depois de 2010, quando já havíamos realizado a busca, o sistema eletrônico da Funasa foi retirado da
internet, e o site da fundação foi reformulado sem o SIASI. Nos anexos desta tese está a carta de
confirmação da Funasa indicando ausência de casos de câncer na região desde 1999.
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em vários elementos distintos dentro do núcleo de cada célula, chamados de
cromossomos. Cada cromossomo é formado por uma única molécula de DNA
supercondensada com proteínas. Quando um gene é ativado, a molécula de DNA deve
abrir-se em um ponto específico para que seja transcrita em um mRNA que carrega essa
mensagem para o citoplasma, onde ela será traduzida em uma sequência de
aminoácidos. A sequência de aminoácidos para todas as proteínas que a célula produz
está guardada no DNA presente no núcleo celular (106,107).
O DNA é uma macromolécula polimérica formada por monômeros
chamados nucleotídeos. Cada nucleotídeo é composto de um grupo fosfato, um açúcar e
uma base nitrogenada. O açúcar é uma desoxirribose. As bases nitrogenadas são de
quatro tipos: citosina e timina com um anel simples e adenina e guanina, que contêm dois
anéis de carbono e nitrogênio. O DNA tem o formato de dupla hélice e nele estão contidos
centenas de milhões de nucleotídeos. O açúcar e o fosfato são componentes invariáveis
nos nucleotídeos e apresentam função unicamente estrutural dentro da molécula de DNA.
São as bases nitrogenadas que guardam a informação importante sobre os programas
para a síntese das proteínas. De acordo com a base presente, quatro tipos de
nucleotídeos são possíveis. A síntese de uma cadeia polipeptídica é geralmente
interrompida pelos íntrons, que são porções que não têm função codificante. As regiões
que carregam a informação codificada para a síntese de proteínas são os éxons. O mRNA
copia fielmente tanto os íntrons como os éxons, porém, antes de o RNA deixar o núcleo,
as porções correspondentes aos íntrons são removidas, evento este chamado de
processamento do RNA ou splicing (106,108).
Ocorrem milhões de divisões celulares ao longo da vida de um
organismo. Embora o DNA duplique sua molécula com muita precisão, mesmo
contendo um sistema de reparos, pode acontecer algum defeito, provocando uma
mutação. Quando ocorre durante a mitose em uma célula somática, ela será
transmitida somente para as células filhas descendentes. Uma das consequências de
mutações de células somáticas é o desenvolvimento de um tumor. Entretanto, uma
mutação que ocorre durante a divisão de células germinativas (meiose) pode ser
transmitida para as novas gerações. Pode-se citar a substituição, adição e deleção
como três tipos básicos de mutação. A substituição acontece durante a duplicação do
DNA, por exemplo: uma base A que deve se alinhar com uma base T na molécula
complementar pode eventualmente alinhar-se com uma base C. A adição e a deleção
ocorrem quando um ou mais nucleotídeos são adicionados ou eliminados de uma
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sequência de DNA. A ocorrência dessas alterações pode determinar a troca de posição
de um aminoácido dentro de uma proteína. A simples alteração de um aminoácido na
sequência da cadeia polipeptídica da proteína pode determinar ou não mudanças
estruturais e funcionais significativas dessa proteína (106,109,110).
Em 1997, Pankow et al. concluíram que a mama densa pode ser
determinada geneticamente após avaliar 1.370 mamografias de mulheres de 258 famílias
independentes, encontrando correlação significativa entre irmãs. Após complexa análise de
segregação genética, demonstraram maior influência de um gene autossômico dominante
na densidade mamográfica, concluindo que mulheres que herdassem esse alelo teriam
duas vezes mais chances de apresentarem mamas densas (111).
Buscando-se estimar a hereditariedade da densidade mamográfica,
foram estudadas gêmeas monozigóticas e dizigóticas e, de acordo com os achados
desses estudos, fatores genéticos explicariam a maioria das variações na densidade,
com estimativas de hereditariedade entre 60 a 75% tanto para áreas densas quanto
para lipossubstituídas (54,112).
Em outro estudo com 257 pares de gêmeos monozigóticos e 296
dizigóticos, foi avaliada a densidade mamográfica, comparada a fatores de risco
ambientais modificáveis de acordo com o grau de zigosidade. Para gêmeos com IMC
apresentando diferença de mais de 2,5 kg/m2, o componente genético para densidade
mamográfica foi estimado em somente 20%. Concluiu-se que o genoma é importante
na determinação da densidade mamográfica, mas uma desconhecida parcela da
densidade que é atribuída ao genoma pode na verdade ser devida a fatores ambientais
modificáveis (113).
A hereditariedade está mais relacionada à densidade mamográfica
na pré-menopausa do que na pós-menopausa

(54,114)

. Em estudo com gêmeas que

foram estratificadas em dois grupos de acordo com status menopausal, foi encontrada
taxa de 59% de hereditariedade no grupo pré-menopausa e de somente 19% no grupo
pós-menopausa (115).
A densidade mamográfica é um fator de risco para câncer de mama
importante e hereditário

(116)

. Martin et al.,

(116)

avaliaram 2.322 mulheres (1.164 casos e

1.158 controles) com a proposta de investigar o quanto a densidade mamográfica explica
a associação de história familiar de câncer de mama com o risco para a doença. Foi
estimada a associação independente e combinada de história familiar e percentagem de
densidade mamográfica basal com subsequente risco para câncer de mama. Concluíram
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que o percentual de densidade mamográfica tem característica de um marcador
intermediário para câncer de mama e alguns dos genes que explicam a variação
percentual de densidade podem estar associados com risco familial de câncer de mama.
Cerca de 5 a 10% de todos os cânceres de mama são devidos à
suscetibilidade hereditária. Mulheres que herdaram a forma mutada de genes com
suscetibilidade para câncer de mama como BRCA1 e BRCA2 têm alto risco para
desenvolver esse tipo de câncer. As portadoras dessa mutação tendem a apresentar maior
densidade mamográfica do que as não portadoras

(117)

. Porém, estudo caso-controle

avaliando a relação entre a densidade mamográfica e o risco para câncer de mama em
mulheres portadoras da mutação do BRCA, demonstrou que a maior densidade não esteve
associada ao maior risco de câncer de mama nesta população (118).
Como já foi demonstrado em inúmeros estudos, os hormônios
esteroides estão relacionados com a densidade mamográfica, e supõe-se que
alterações nos genes envolvidos na biossíntese, metabolismo e ação desses hormônios
podem ter importante papel na variação individual da densidade

(18)

. Porém, estudo

realizado na Suécia com 1.731 mulheres na pós-menopausa, avaliando variações
genéticas nos genes envolvidos no metabolismo do estrogênio, concluiu que não
existem evidências de que variantes genéticas nesses genes estariam associadas a
densidade mamográfica em mulheres na pós-menopausa (119).
No cromossomo, diferentes versões de uma certa sequência de DNA
em um locus são chamadas de alelos. Quando os alelos são encontrados em mais de
1% na população em geral, o fenômeno é denominado polimorfismo genético. Quando
esses alelos têm frequência menor do que 1% são chamados de variantes raras

(108)

.

Muitos genes contêm variações na sequência do genoma humano. Geralmente, a forma
mais comum da sequência é chamada de alelo tipo selvagem (120).
A capacidade em detectar polimorfismos ao nível de DNA vem
modificando profundamente os estudos de genética humana. Um dos maiores
impactos da detecção de polimorfismos tem sido o seu emprego para analisar
marcadores para mapeamento, clonagem e identificação de genes causadores de
doenças. O objetivo principal é identificar a variação de sequência do DNA que cause
ou contribua para um fenótipo específico. Contudo, o desafio maior é identificar
polimorfismos e empregá-los para esclarecer os componentes genéticos de doenças
humanas complexas. As combinações necessitam de grande número de polimorfismos
e de métodos que permitam analisar uma grande população com esses marcadores. O
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estudo e identificação sistemática de polimorfismos de DNA presentes no genoma
humano geram subsídios importantes para a elucidação do componente genético dos
fenótipos clínicos e não clínicos (121).
Muitos polimorfismos não prejudicam nenhuma função vital e não
apresentam efeito no fenótipo. As variações mais comuns entre os indivíduos são do tipo
SNP (single nucleotide polymorphism), nas quais a diferença encontrada envolve uma
única base no DNA

(106)

. Os SNPs são comuns em todas as regiões do genoma humano,

e estima-se que ocorra um polimorfismo para cada 1.000 bases (122).
Os SNPs distribuídos em um mesmo cromossomo tendem a ser
herdados em conjunto, o que é denominado haplótipo. O Projeto Internacional HapMap
3 catalogou os haplótipos comuns em cada região cromossômica e as SNPs
necessárias para se identificar a região e mapear regiões cromossômicas com fraca
associação entre as diversas SNPs. Foram genotipados 1,6 milhões de SNPs e
analisadas amostras de DNA em 1.184 indivíduos de 11 regiões do planeta. O genoma
humano possui cerca de 10 milhões de variações. O mapa dos haploides tem auxiliado
a identificação de genes associados com complexas doenças humanas como o câncer
e também será útil para compreender como as variações genéticas contribuem para as
diferenças observadas entre os indivíduos em resposta aos fatores ambientais,
inclusive agentes farmacêuticos (106,121,122).
Existem diversas técnicas para identificar os polimorfismos através
da análise do DNA, sendo a reação em cadeia da polimerase (polymerase chain
reaction – PCR), que é a amplificação de uma sequência específica de DNA, visando a
produção de milhões de cópias desta sequências em um tubo de ensaio, a mais
rotineiramente empregada. Para realizar a PCR, utiliza-se enzima termoestável (DNA
polimerase) que, na presença de um par de oligonucleotídeos iniciadores (primers),
que são pequenos fragmentos de DNA complementares às extremidades da região a
ser amplificada, e dos nucleotídeos que compõem a molécula de DNA, amplifica a
região de interesse a partir de uma pequena quantidade de DNA. Os fragmentos
obtidos são analisados através da técnica de eletroforese. A mistura de fragmentos de
DNA é aplicada em gel (agarose ou policrilamida) e submetida a campo elétrico. Os
fragmentos se movem de maneira proporcionalmente inversa ao seu tamanho;
fragmentos do mesmo tamanho estacionam juntos em determinada posição do gel,
formando uma banda. Através da análise do padrão de bandas obtido, é possível
detectar a presença ou ausência do polimorfismo estudado (124,125).
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A ocorrência de SNPs no genoma pode afetar a expressão gênica
tanto qualitativa quanto quantitativamente e, portanto, ter relevância na oncogênese
(17,126)

. Em diversos genes de baixa penetrância, alguns polimorfismos têm sido

associados à maior ou menor suscetibilidade ao câncer de mama, e quando são muito
prevalentes em determinada população, tornam-se particularmente importantes. Esses
genes são divididos em grandes grupos: os que codificam enzimas importantes no
metabolismo de carcinógenos (por exemplo: CYP1A1, GSTM1, GSTT1, GSTP1, NAT1,
e NAT2), os envolvidos em metabolismo de hormônios esteroides (por exemplo: COMT,
CYP17, CYP19, CYP2D6, ER, PR), os relacionados ao ciclo celular (STK15, ATM ) e os
alelos comuns em genes de alta penetrância, como BRCA1 e TP53 (127,128).
Vários estudos têm investigado polimorfismos como determinantes
genéticos da densidade mamográfica, bem como o aumento do risco para o câncer de
mama. Os polimorfismos que foram associados com a densidade mamográfica estavam
localizados em genes envolvidos na síntese, metabolismo, ação hormonal ou ação dos
fatores de crescimento (17-20,114,129-138).
Varghese et al.,

(139)

buscando avaliar se a densidade mamográfica

e o câncer de mama têm base genética comum, identificaram variantes genéticas mais
frequentemente associadas à densidade em uma metanálise publicada em cinco
estudos do Genoma-Wide Association (GWAS), e usaram esta para contruir um escore
individual de risco para 3.628 casos de câncer de mama e 5.190 controles. Os
resultados mostraram que o câncer de mama e a densidade mamográfica têm base
genética comum que é mediada por grande número de variantes comuns.
Haiman et al.

(129)

estudaram 396 mulheres caucasianas e afro-

americanas e avaliaram se o polimorfismo em genes envolvidos na biossíntese e
metabolismo

dos

17HSDB1(Ser312Gly)

hormônios
e

esteroides

3HSDB1(Asn367Thr)

CYP17(T27C),
poderiam

COMT(Val158Met),

predizer

a

densidade

mamográfica. Não foi encontrada relação entre o polimorfismo nesses genes e
densidade mamográfica.
Em outro estudo, com 181 mulheres pré e 171 pós-menopausadas
sem câncer de mama, foi avaliado o polimorfismo funcional Val158Met da catecol-Ometiltrasferase (CONT) e sua relação com a densidade mamográfica. Essa alteração
faz com que a CONT tenha menor atividade na inativação e detoxificação do
catecolestroestrogênio, que pode causar danos oxidativos ao DNA. Ao contrário do
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esperado, foi encontrada menor densidade mamográfica nas pacientes prémenopausadas com esse polimorfismo (130).
Os mesmos autores avaliaram a associação entre o polimorfismo
T27C (alelos A1 e A2) do gene CYP17 produtor da enzima P450 com a densidade
mamográfica. Os autores se basearam na hipótese de que maiores níveis de
estrogênio influenciariam a densidade mamográfica, já que esse polimorfismo cria um
sítio promotor adicional que influencia a expressão gênica, resultando em maior
atividade enzimática, aumentando a esteroidogênese e, consequentemente, a
biodisponibilidade de estrogênio. Os resultados encontrados não demonstraram
influência das variações no genótipo CYP17 na densidade mamográfica quando o
genótipo é considerado sozinho, porém o alelo A2 do CYP17 foi associado com
aumentos dos níveis de deidroepiandrosterona na pré-menopausa: nesse mesmo
grupo, foi observada evidência de associação entre esse genótipo e os níveis
endógenos de insulina, bem como variações dietéticas com a densidade mamográfica.
Os autores concluíram que o alelo A2 do CYP17 está associado com os níveis
hormonais e interage com os níveis de insulina e dieta, afetando a densidade
mamográfica e, consequentemente, o risco de câncer de mama (140).
Em uma população de índios Xavantes, na qual não se tem relato
de casos de câncer de mama, foi avaliada a frequência de diferentes polimorfismos
relacionados com o metabolismo do estrogênio [COMT Val158Met, CYP17 (5´UTR,
T27); HSD17beta1 Gly313Ser e MnSOD Val16ALA] e as frequências foram
comparadas com os estudos caso-controle desses mesmos polimorfismos em outras
populações com câncer de mama. Os dados obtidos mostraram que, além do
polimorfismo Val16Ala MnSOD, no qual a frequência do alelo variante foi muito maior
do que a relatada em outras populações, todos os outros estavam dentro da faixa
relatada em outras populações. Com base nesses dados, foi conduzido estudo casocontrole na população portuguesa (241 casos e 457 controles) para avaliar o papel
potencial desse polimorfismo na suscetibilidade ao câncer de mama. Os resultados
obtidos não revelam associação significativa entre genótipos individuais e o risco de
câncer mamário. No entanto, quando a população foi estratificada para o aleitamento
materno, observou-se que, para as pacientes que nunca amamentaram, a presença do
alelo variante (Ala) foi marginal a diminuição do risco para a doença. Esses dados
parecem sugerir que os indivíduos que nunca amamentaram que apresentem, no
MnSOD, o alelo variante Val16Ala estão em risco menor de câncer de mama (141).
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Polimorfismos funcionais na UDP-glucoronosiltranferases (UGT) e
nas sulfotransferases (SULT), que são responsáveis pelo metabolismo dos hormônios
sexuais, tornando-os compostos com menor atividade, podem afetar o clearance desses
hormônios, levando a maior exposição de tecidos hormônio-sensíveis, podendo
influenciar a densidade mamográfica em mulheres na pré-manopausa (138,142).
Estudo realizado com 750 mulheres na região sul do Brasil avaliou a
presença do polimorfismo F 31l do gene STK15. Esse gene codifica uma quinase de
serina-treonina que funciona como um regulador chave envolvido na passagem de G2
para a fase M do cliclo celular. O polimorfismo F31l afeta a função do gene, causando
uma instabilidade genética associada com a tumorogênese. Foi observado que a alta
densidade mamográfica era encontrada mais frequentemente em mulheres na prémenopausa portadoras desse polimorfismo (143).
Um estudo de todo o genoma (genoma-wide linkeage study) foi
realizado buscando identificar loci que influenciam a densidade mamográfica. O estudo
não foi capaz de identificar loci com forte influência sobre a densidade mamográfica,
somente identificou alguns sinais nos cromossomos 7p, 7q e 12 que mereceriam
investigação mais aprofundada (144).
Dumas e Diorio realizaram

(145)

uma revisão de 18 estudos

relacionados com SNPs localizados em genes envolvidos na via do estrogênio e sua
relação com a densidade mamográfica. A maioria dos SNPs avaliados não mostrou
associação com a densidade mamográfica quando as análises foram realizadas na
população total do estudo. No entanto, quando essa relação foi avaliada dentro de
estratos com base em fatores relacionados com os níveis de estrogênio, uns poucos
SNPs (HSD 17 B1 (rs 2010750, RS 598126 e RS 676387), COMT (RS 4680), UGT 1
A1 (RS 8175347) e ESR 1 (rs9340799) pareceram estar relacionados com a
densidade mamográfica.
Os fatores de crescimento insulinoides têm papel crítico na proliferação
celular, bem como no crescimento e desenvolvimento das mamas

(146,147)

. Devido ao fato

de a densidade mamográfica estar associada à proliferação epitelial e estromal, níveis
circulantes de insulin-like growth factor-1 (IGF1) e proteína carreadora de IGF (IGFBP3)
estavam associados ao câncer de mama em mulheres na pré-menopausa em alguns
estudos

(148,149)

, o que não foi confirmado por outros

(150,151)

. O nível circulante desses

fatores e proteínas carreadoras tem sido relacionado com o padrão mamográfico.
Variação genética em genes envolvidos nas vias do IGF pode refletir em maior tempo de
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exposição a níveis circulantes de IGF1, IGFBP-1 e IGFBP-3. Tamimi et al. (146) conduziram
estudo com 1.121 mulheres para avaliar a relação entre variações genéticas comuns
nestes genes e densidade mamográfica. Concluíram que a variação comum em IGF1 foi
fortemente associada com a porcentagem de densidade mamográfica. Em outro estudo
com 964 mulheres na pós-menopausa, todas as amostras foram genotipadas para 25
SNPs em IGF1, IGF2, IGF1R, IGF2R, IGFALS e IGFBP3. A conclusão foi que os
polimorfismos do gene IGF1, IGF2, IGF2R e IGFBP3 foram associados com níveis
plasmáticos de IGF1, IGFBP3 e densidade mamográfica em mulheres na pós-menopausa
(147)

. Em outro estudo, Meggiorini et al.

(152)

encontraram forte evidência entre densidade

mamográfica e os níveis plasmáticos de IGF1.
Evidências sugerem que os níveis de androgênios circulantes em
mulheres na pós-menopausa estão associados com o risco de câncer de mama

(153)

.O

principal receptor para testosterona e deidrotestoterona no tecido mamário é o receptor
de androgênio (AR)

(132)

. Haiman et al.

(18)

não encontraram associação da densidade

mamográfica com o polimorfismo do AR em mulheres na pós-menopausa, porém Lillie
et al.

(132)

, estudando mulheres pós-menopáusicas usuárias e não usuárias de terapia

hormonal com este polimorfismo, encontraram forte associação da densidade
mamográfica em usuárias de estrogênio e progesterona.
Com base em estudos clínicos e animais, o estrogênio é implicado
na gênese do câncer de mama, e fatores de risco associados ao câncer de mama
refletem a exposição cumulativa do epitélio mamário ao estrogênio

(154)

. Duas

hipóteses tentam explicar esta relação: na primeira, a ligação ao receptor de estrogênio
(RE) estimula a proliferação das células mamárias, aumentando o número de célulasalvo no tecido e o aumento da divisão celular e síntese de DNA, o que eleva o risco de
erros de replicação, o que pode resultar em mutações nocivas que interrompem
processos celulares normais, como apoptose, proliferação celular ou reparo do DNA.
Na segunda hipótese, o metabolismo do estrogênio leva à produção de genotóxicos,
subprodutos que podem danificar o DNA, também resultando em mutações pontuais.
Há evidências de que o estrogênio pode agir através de dois
mecanismos para iniciar e/ou promover o câncer mamário

(155)

. Considerando-se que a

influência dos hormônios esteroides sobre a proliferação celular na mama é mediada
por receptores, e que polimorfismos nesses receptores poderiam ser responsáveis pela
alteração na sua atividade fisiológica, vários autores avaliaram polimorfismos nos
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receptores de estrogênio (RE) e progesterona (RP) e sua associação com a densidade
mamográfica (17-20,114,134,136).
2.5. O receptor de estrogênio

O RE é um membro da superfamília dos receptores nucleares dos
mamíferos, os quais regulam a expressão de genes de maneira dependente de ligante.
Esse receptor age como um fator de transativação, mediada pela ligação com o
estrogênio. Quanto ao mecanismo de ação, o estrogênio se difunde para dentro da
célula e liga-se ao RE, que está localizado no núcleo, provocando ações genômicas.
Este complexo estrogênio-receptor nuclear pode atuar diretamente ligando-se à
sequência de elementos de resposta do estrogênio a um gene alvo, denominada via
clássica (Figura 4). Também podem agir indiretamente, através de uma interação
proteína-proteína com a proteína ativadora 1 (AP1) ou SP1 situada na região
promotora do gene responsivo ao estrogênio. A atuação do RE, tanto direta como
indiretamente, resulta no recrutamento de proteínas correguladoras (coativadoras ou
correpressoras) para a região promotora, aumentando ou diminuindo os níveis de
mRNA associado à produção de proteína e a uma resposta fisiológica. O estrogênio
pode também atuar pela via não genômica através RE localizados na membrana
plasmática ou na suas adjacências, resultando em uma resposta mais rápida ao
estímulo estrogênico, pois em muitas destas ações a maquinaria transcricional não
participa (120,156,157).
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Figura 4 - Modelos de ação estrogênica. Na via "clássica" da ação do estrogênio (i), o
estrogênio ou outros moduladores seletivos de receptor de estrogênio (SERMs)
se ligam ao receptor de estrogênio (RE), um fator de transcrição ligante-ativado,
que regula a transcrição de genes-alvo no núcleo, ligando-se a estrogênio
resposta elemento (ERE), sequências regulatórias dos genes-alvo e de
recrutamento de proteínas co-reguladora (CoRegs) como coativadores. Efeito
rápido ou "não genômico" do estrogênio também pode ocorrer através do RE
localizado em ou adjacente à membrana plasmática (ii), que pode exigir a
presença de "adaptador" de proteínas, que têm como alvo o RE para a
membrana. A ativação do RE de membrana leva a uma mudança rápida em
moléculas de sinalização celular e a estimulação da atividade da quinase, que
por sua vez, podem afetar a transcrição. Por último, outras proteínas não RE
associadas à membrana de ligação de estrogénio (EBP) podem também
desencadear uma resposta intracelular (iii) (157).
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Existem dois tipos de RE: REα e REβ, que apresentam padrões
distintos de expressão tecidual. São codificados por genes diferentes em localizações
diferentes, ESR1 no cromossomo 6q25.1 e ESR2 no cromossomo 14q22-24
respectivamente (156).
O estrogênio pode aumentar ou inibir a transcrição de muitos genes.
Muitos desses genes são importantes na proliferação celular, inibição da apoptose,
estimulação da invasão e de metástases e promoção de angiogênese. O conhecimento
sobre a função do REβ é menor, mas ele pode ter um efeito antagônico ao REα,
inibindo o crescimento tumoral (156,158).
Variações alélicas nos REα têm sido consideradas como marcador
potencial para várias doenças

(159)

. Muitas variações de sequência ou SNPs no gene

do REα (ERS1) foram identificadas como estando associadas ao aumento ou
diminuição do risco de câncer de mama. Os SNPs estão em grande número no gene
ESR1 humano, mas, dentre eles, os mais estudados são o PvuII e o Xbal,
polimorfismos do sítio de restrição

(120)

. SNPs em genes do REβ (ESR2) também têm

sido identificados, mas sua associação com o risco para câncer de mama é menos
clara do que os SNPs no ESR1 (157).
Quanto à relação dos polimorfismos do ERα com o risco de câncer
de mama na literatura, encontramos resultados divergentes. Cai et al.

(17)

, em estudo

com 1.459 mulheres portadoras de câncer de mama e 1.556 sadias, avaliaram a
relação entre os SNPs PvuII e Xbal e o risco de câncer de mama. Verificaram que o
polimorfismo PvuII do gene do ERα estava associado com aumento de risco para o
câncer e o polimorfismo XbaI apresentou risco elevado, mas não significante para a
doença. Onland-Moret et al.

(160)

também avaliaram esses polimorfismos e sua relação

com o risco para câncer de mama em mulheres na pós-menopausa e se o efeito dos
altos níveis de E2 no risco do câncer é afetado por esses polimorfismos. Os resultados
desse estudo sugerem que o polimorfismo PVUII no REα ou outra mutação em
desequilíbrios de ligação com o PVUII, em combinação com altos níveis de E2,
aumenta o risco de câncer de mama em mulheres na pós-manopausa. Essas
associações não foram verificadas com o polimorfismo Xbal.
Shin et al.
al.

(161)

, em estudo realizado em mulheres coreanas, e Lu et

(162)

, avaliando mulheres chinesas, encontraram associação significante entre o

polimorfismo XbaI com diminuição do risco de câncer de mama principalmente na pós-
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menopausa. Nenhum efeito aparente do polimorfismo PvuII no risco para câncer
mamário foi identificado.
(133)

van Duijnhoven et al.

observaram que mulheres com esses

polimorfismos apresentam maior densidade e, consequentemente, maior risco de câncer.
Os mesmos autores avaliaram se o efeito da terapia hormonal na densidade mamográfica
foi influenciado pelos polimorfismos no ERS1, concluindo que o PvuII e o XbaI estavam
associados ao aumento da densidade mamográfica em usuárias da terapia (163).
Ainda com relação à associação da densidade mamográfica com os
polimorfismos do ERS1, Ramos et al. (20) estudaram os polimorfismos HaeIII e MspI em
mulheres na pós-menopausa. Sugeriram que o polimorfismo MspI do ERS1 pode ser
responsável por exacerbação na função do receptor, determinando maior proliferação
epitelial, que pode se traduzir radiologicamente em mama densa. Verificaram que
mulheres com mamas densas possuíam maior chance de apresentarem esse
polimorfismo do que aquelas com mamas lipossubstituídas, porém sem significância
estatistica. A mesma relação não foi verificada com o polimorfismo HaeIII. Ramos et
al.,

(134)

no ano de 2007, avaliaram os polimorfismos HaeIII, MspI, PvuII e Xbal em 115

mulheres na pós-menopausa e concluíram que não houve associação entre o
polimorfismo PvuII com a DM e o Xbal, da mesma forma que o MspI revelou “tendência
a significância estatística” (134).
Baldisserotto et al.

(136)

avaliaram a relação entre os polimorfismos

PvuII e XbaI do ERS1 com a densidade mamográfica também em mulheres na pósmenopausa. Concluiu que o polimorfismo XbaI apresentou maior frequência de
homozigotos mutados nas mulheres com mamas densas e maior frequência de
homozigotos selvagens naquelas com mamas não densas. Não foi observada
associação significativa do polimorfismo PvuII com a densidade mamográfica.

2.6. O receptor de progesterona

Polimorfismos no receptor de progesterona (RP) também são
citados na literatura como estando envolvidos no risco aumentado de câncer mamário,
porém os resultados são controversos

(164)

. O receptor de progesterona (RP) faz parte

da superfamília dos receptores esteroides derivados do ácido retinoico. Está localizado
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no cromossomo 11q22-23 e apresenta importante papel na regulação do crescimento
da glândula mamária (165,166).
Esse receptor possui duas isoformas, denominadas isoforma A
(PR-A) e isoforma B (PR-B). A isoforma PR-B contém 164 aminoácidos a mais do
que a isoforma PR-A na região N-terminal. As demais regiões são idênticas em
ambas as proteínas e consistem em um domínio de ligação ao DNA (DBD), um
domínio terminal de interação com o ligante (LBD) e uma região “dobradiça” entre
DBD e LBD (h, “hinge”), como mostra a Figura 5. Possuem fatores de transcrição
funcionalmente distintos que controlam respostas gênicas e efeitos fisiológicos
169)

.

Geralmente

PR-B

funciona

como

ativador

de

genes

(167-

responsivos

a

progesterona, enquanto PR-A permancece transcricionalmente inativo. O PR-A
também funciona como um forte repressor transdominante de PR-B e da atividade
transcricional de ER na presença tanto do agonistas como de antagonistas de PR
(170,171)

. Hirata et al.

(172)

demostraram que existem também outras isoformas do

receptor de progesterona, como a PR-C, PR-S e PR-T.

Figura 5. Estrutura das isoformas PR-A e PR-B do receptor de progesterona (171)
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Assim como no RE, foram descritos vários polimorfismos no RP, por
exemplo: +44 C/T, +331 G/A, V660L, H770H, e um dos mais estudados é o PROGINS
(173,174)

. O PROGINS ocorre devido ao acréscimo de um ou mais nucleotídeos a uma

sequência de DNA. Consiste em uma inserção do elemento Alu de 306 pb no íntron G
entre o éxon 7 e 8 no gene do RP (Figura 6). O elemento Alu dentro do genoma humano
é aquele com maior poder de mobilidade, existindo aproximadamente 1.200.000 cópias
desse elemento. Cada repetição Alu tem aproximadamente 300 nucleotídeos de
comprimento. Essa mobilidade ocorre via processo de retroposição, que envolve
transcrição reversa da RNA polimerase III para a forma cDNA, acompanhada da
integração ao genoma. Essa inserção está associada adicionalmente a duas
substituições SNPs: Val660Leu no éxon 4, substituição de guanina por timina e
His770His no exon 5 substituição de citosina por timina (168-170,175).

Figura 6 - Representação esquemática da inserção do elemento Alu no íntron G do
gene do receptor da progesterona (RP), em orientação oposta à do gene
RP e indicada pela seta. Os éxons 7 e 8 estão indicados como E7 e E8.
Adaptado de Rowe et al. (176).

A isoforma PR-A está envolvida com o PROGINS, o que levaria a um
aumento da sua estabilidade e, com isso, maior atividade transcricional, com perda da
capacidade de inibir a ativação dos receptores de estrogênio (170,177). A isoforma PR-A sob
ação do PROGINS condicionaria também maior expressão da isoforma PR-B,
contribuindo para aumento do risco para câncer de mama (175), porém Wang-Gohrke et al.
(166)

encontraram efeito protetor para o câncer mamário do polimorfismo PROGINS em
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mulheres na pré-menopausa. Em outro estudo, realizado em 2002 por Fabjani et al.,

(170)

com 155 mulheres austríacas portadoras de câncer de mama esporádico e um grupo
controle de 106 mulheres saudáveis, 73% das portadoras de câncer tinham idade igual ou
superior a 50 anos. Nenhuma diferença estatística foi encontrada nesses dois grupos,
indicando que o PROGINS não está associado ao risco de câncer de mama.
Em estudo nacional, Linhares et al.,

(178)

em 2005, avaliaram o

PROGINS em 50 mulheres portadoras de câncer de mama comparando com 49
mulheres sem câncer, concluindo que o polimorfismo PROGINS não conferiu risco
substancial para a doença em seus portadores. Em 2006, Linhares et al.

(164)

realizaram extensa revisão de literatura, buscando relação entre o polimorfismo do
receptor de progesterona PROGINS e o da glutationa S-transferase (GST) com o risco
de câncer mamário. Concluíram que são discordantes os dados da literatura, apesar
de a maioria dos estudos não demonstrarem aumento do risco para câncer de mama
em pacientes com os polimorfismos PROGINS e GST.
Rockwell et al.

(177)

genotiparam amostras de 21 populações (19 da

Europa, 1 dos Estados Unidos e 1 da África) para quatro variantes do RP que têm sido
associadas ao risco de câncer feminino, incluído o câncer de mama. Os autores
encontraram dois marcadores, ALU e 1331 G/A (rs 10895068), significativa e
positivamente relacionados com a incidência de câncer de mama e ovário. Concluíram
que a alta frequência de PROGINS e 1331 G/A (re 108955068) pode contribuir para a
maior incidência de câncer do sistema reprodutivo feminino em populações de
descendência europeia e de algumas regiões do oriente médio.
Analisando os genes CYP17, GSTM1 e receptor de progesterona
PROGINS com a densidade mamográfica, foram estudadas 123 mulheres na pósmenopausa não usuárias de terapia hormonal e sem alterações mamárias clínicas ou
mamográficas. Esse estudo concluiu que os polimorfismos CYP17 e GSTM1 não
apresentaram relação com a determinação da densidade mamográfica quando
avaliados isoladamente. O polimorfismo PROGINS “mostrou tendência a significância”
em relação a mamas densas. Porém, pacientes que apresentaram associação de
PROGINS selvagem e CYP17 mutado tiveram 4,87 mais chance de terem mamas
densas do que as sem esse perfil genético (19).
A frequência do polimorfismo PROGINS foi semelhante em estudos
nacionais e internacionais (19,166,178,179).
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3. MÉTODOS

3.1. Desenho do estudo, participantes e ética

Este é um estudo transversal, descritivo e analítico, realizado no
Município do Oiapoque, no Estado do Amapá, no período de janeiro a dezembro de
2009, em que se examinou a densidade mamográfica e o polimorfismo MspI do gene
do RE e o poliformismo PROGINS do gene do RP, em mulheres de povos indígenas.
Para a realização do estudo, foram obtidas, conforme copiado nos Anexos desta tese,
autorizações das seguintes instituições:
• Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São
Paulo - Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM);
• Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP);
• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) – Relevância científica;
• Lideranças indígenas dos Povos Indígenas do Oiapoque;
• Fundação Nacional do Índio (Funai) – Administração Executiva
Regional de Macapá;
• Fundação Nacional do Índio (Funai) – Coordenação-Geral de
Estudos e Pesquisas. Brasília (DF);
• Fundação Nacional de Saúde (Funasa) – Coordenação Regional
do Amapá.
A autorização das lideranças indígenas para este estudo foi obtida
após participação do pesquisador na assembleia anual da APIO (Associação dos Povos
Indígenas do Oiapoque), que ocorre anualmente na região do Oiapoque, na qual foi
apresentado o projeto de pesquisa à comunidade indígena, em 24 de fevereiro de 2008. O
processo de obtenção das diversas autorizações necessárias à realização do estudo está
relatado nos Anexos. Consentimento pós-informado foi obtido de todas as mulheres
examinadas, por meio da exposição dos objetivos do estudo por um tradutor local,
presente na Casa do Índio no dia da entrevista. O termo de consentimento foi assinado
por todas as participantes no estudo após a leitura e explicação feita pelo intérprete.
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As mulheres indígenas estudadas pertencem aos povos Galibi
Marworno, Galibi do Oiapoque, Karipuna e Palikur que se localizam na Terra
Indígena de Uaça, aos povos Galibi Marworno e Karipuna da Terra Indígena de
Juminã e Galibi do Oiapoque e Karipuna da Terra Indígena de Galibi do Oiapoque
(de acordo com a Administração Executiva Regional Oiapoque da Funai). Esses
povos habitam várias aldeias, sendo que a população incluída neste estudo é
proveniente das aldeias Kumarumã, Tukay, Samaúma, Kumenê, Manga, Espírito
Santo, Santa Izabel, Curupi e Estrela.
Por residirem em aldeias distantes uma da outra, as índias foram
transportadas de barco ou carro das aldeias para a Casa do Índio, na cidade do
Oiapoque, e desta, transportadas de ônibus, por cerca de 450 km, para a Casa do
Índio no município de Macapá, onde eram entrevistadas. As entrevistas foram feitas
pelo pesquisador principal e por um técnico em enfermagem.
Após a assinatura do termo de consentimento informado, era então
realizada a coleta de sangue para exame de DNA e realização de dosagem hormonal
de FSH (hormônio folículo-estimulante) e E2 (estradiol), com análise feita no
Laboratório Álvaro, em Curitiba.
Para realização da mamografia, as índias eram transportadas para o
Hospital São Camilo na mesma cidade de Macapá onde foram feitos os exames
mamográficos. O transporte foi feito por vans ou ônibus da Secretaria Estadual de
Saúde, Secretaria Estadual de Inclusão e Mobilização Social ou contratadas
especialmente para este estudo.
Foram incluídas no estudo mulheres indígenas de pelo menos 40
anos de idade e que vivessem em aldeias. Era também condição para inclusão que
não tivessem feito uso de medicação hormonal, inclusive fitormônios, para tratamento
de sintomas de menopausa nos 12 meses anteriores à entrevista. As índias também
não poderiam ser portadoras de doenças endócrinas, hepáticas ou renais, o que foi
verificado através da tomada da história clínica e dos registros nos prontuários que
todos indígenas possuem, porém não houve permissão dos caciques indígenas para
realização de exame das mamas por palpação para este estudo. Somente foram
incluídas neste estudo as mulheres com mamografia indicando categoria do ACR-BIRADS® (American College of Radiology - Breast Imaging Reporting and Data System)
1 e 2, que indicam ausência de alterações mamárias sugestivas de câncer.
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A probabilidade esperada de câncer para cada categoria BI-RADS®,
corretamente classificada se mantém em:
0% para as categorias 1 e 2,
< 2% para categoria 3,
> 2% e ≤ 10% para a categoria 4 A (baixo grau de suspeição),
> 10% e ≤ 50% para a categoria 4B (moderado grau de suspeição),
> 50% e ≤ 95% para a categoria 4C (alto grau de suspeição),
> 95% para a categoria 5 (grau de suspeição extremamente alto),
100% para categoria 6 (diagnóstico de câncer já confirmado).

3.2. Exame mamográfico

Todas as participantes foram transportadas para o Hospital
Escola São Camilo e São Luiz (HESCSL), onde foram submetidas a mamografia
bilateral num mesmo equipamento, um mamógrafo Lorad Affinity, processadora
Kodak M35 X-OMAT, e filmes Kodak Min-R 2000. Foram obtidas duas projeções
para cada mama, médio lateral oblíqua (MLO) e craniocaudal (CC). Um médico com
habilitação em mamografia realizou a classificação dos exames conforme os
critérios de BI-RADS®.

3.3. Avaliação da densidade mamográfica

Para posterior determinação da densidade mamográfica, houve a
participação de três observadores independentes. Dois deles determinaram-na
subjetivamente, tomando-se como base, a classificação dos padrões mamográficos
do ACR-BI-RADS® de 2003 (American College of Radiology, 2003):
D1. Mamas predominantemente constituídas de gordura (menos de
25% de tecido fibroglandular);
D2. Mamas parcialmente lipossubstituídas (de 25 a 50% de tecido
fibroglandular);
D3. Mamas heterogeneamente densas (de 50 a 75% de tecido
fibroglandular);
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D4. Mamas extremamente densas (mais de 75% de tecido
fibroglandular).
O terceiro observador determinou a densidade mamográfica
objetivamente, como se segue:
1. Por convenção, a imagem da incidência oblíqua médio-lateral
esquerda foi digitalizada e capturada por um scanner CX312.T (Radiographic Digital
Imaging, Compton, CA, USA);
2. A densidade foi então calculada, utilizando-se a ferramenta de
histograma de escala de cinza do programa de computador Adobe Photoshop CS3
versão estendida 10.0, conforme enumerado:
a) inicialmente com a ferramenta “Lasso Tool”, selecionava-se, na
imagem, toda a mama, tomando-se o cuidado de excluir o músculo peitoral e,
assim, encontrava-se um valor numérico que correspondia à quantidade pixels da
área mamária geral (Figura 7);
b) em seguida, selecionava-se, com a ferramenta “Magic Tool”, a
área mais densa, correspondente ao tecido fibroglandular, obtendo-se dessa forma
a quantidade de pixels dessa área (Figura 8);
c) finalmente, a fim de se determinar um valor percentual de
tecido fibroglandular, estabelecia-se uma relação entre os dois valores iniciais,
segundo a fórmula

(20)

:

Densidade mamográfica (DM) = área densa (AD) x 100
área total
Os valores assim obtidos, percentuais de área densa, eram
comparados

com

os

valores

subjetivos,

determinados

pelos

dois

outros

observadores, para posterior avaliação do grau de concordância entre eles por meio
do cálculo do coeficiente kappa.
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Figura 7 - Uso da ferramenta “Lasso Tool” no programa Adobe Photoshop, para
seleção da área de interesse da mama em imagem de mamografia.
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Figura 8 - Uso da ferramenta “Magic Tool”, no programa de computador Adobe
Photoshop em imagem de mamografia, para seleção do tecido
fibroglandular.

3.4. Coleta de material biológico e extração do DNA

Foram obtidas amostras de sangue periférico das participantes,
cerca de 5 ml, através de coletor a vácuo contendo anticoagulante EDTA (ácido
etilenodiamino tetra-acético) para exame de DNA, com objetivo de se identificar a
presença de polimorfismos no gene do receptor de estrogênio (RE) e no receptor de
progesterona (RP).
A extração de DNA foi realizada segundo protocolo do Kit ILUSTRA
para células sanguíneas. O material celular obtido com tubo a vácuo foi inicialmente
centrifugado, desprezando-se o excesso de TE (tris-EDTA). Ao “pellet” celular, foram
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adicionados 500 µl de “extraction solution”, agitando-se até que todo o “pellet” fosse
dissolvido. Essa etapa foi seguida de centrifugação a 14.000 rpm por um minuto
(Eppendorf, modelo 5804 R), com o objetivo de separar restos celulares do
sobrenadante que foi, nesse momento, colocado na coluna de filtragem. Após nova
centrifugação a 14.000 rpm por um minuto, uma nova alíquota de 500 µl de “extraction
solution” foi colocada na coluna, com posterior centrifugação a 14.000 rpm por um
minuto. Seguiu-se, então, a colocação de 500 µl de “wash solution”, com nova
centrifugação a 14.000 rpm por três minutos. Nesse momento, adicionaram-se à
coluna 70 µl de água "milliQ" autoclavada pré-aquecida a 70 °C, seguida de
centrifugação a 14.000 rpm por um minuto, coletando-se o eluído em tubo do tipo
Eppendorf. O DNA, então obtido, achava-se pronto para ser utilizado em PCR.
A análise da quantidade de DNA obtida nas extrações foi feita por
meio de espectrofotometria com comprimento de onda de 260 nm (espectrofotômetro
Spectronic, modelo Genesys 5).

3.5. Reação em cadeia de polimerase para o éxon 1 do gene do REα

Foi realizada reação em cadeia de polimerase (PCR) para
identificação do éxon 1 do gene do REα. Nas reações, foram usados 200 ng do
DNA genômico em um volume final de 25 µl de reação contendo: 5 pmol/µl de cada
“primer” sense (5’-ATG CGC TGC GTC GCC TCT AA-3’) e anti-sense (5’-CTG CAG
GAA AGG CGA CAG CT-3’), 10 µl de mix Promega (Promega Coorporation,
Madison, Estados Unidos) e 12 µl H2O de “nuclease-free” Promega, que foram
submetidos ao termociclador (GeneAmp PCR System 9700, Applied Biosystems)
por 40 ciclos. A primeira etapa de desnaturação foi de 95 ºC por 1 minuto, com
anelamento a 56 ºC por 1 minuto e polimerização a 72 ºC por 1 minuto. A
eletroforese foi feita em gel de agarose 2%/brometo de etídio e o padrão obtido
nesta reação foi de 479 pb.
A presença ou ausência de polimorfismo no gene RE foi expressa
como homozigoto selvagem (ausência de alelo com polimorfismo), heterozigoto (um
alelo com polimorfismo) e homozigoto variante (polimorfismo nos dois alelos).
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3.6. Análise de polimorfismo

Para análise do polimorfismo presente no éxon 1 do gene do REα
por PCR, ou seja, PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism), os produtos
de PCR foram incubados em um volume final de 10 µl a 37 °C por 4 horas, contendo: 3
UN MspI (Fermentas International INC., Ontario, Canada), 1 µl do “Buffer Tango”, 0,1
µl BSA (bovine serum albumin) e 8 µl do produto do PCR.
A eletroforese foi feita em gel de agarose 3%/brometo de etídio,
sendo observados os padrões de digestões descritos na Figura 9.

M

1

2

3

4

5

6

7M

Figura 9 - Polimorfismo MspI do gene do receptor de estrogênio alfa: M = marcador
100 Bp; Linhas 1, 2, 3, 5 e 6 = amostras heterozigotas para o
polimorfismo no éxon 1 do gene do REα (288,198, 121, 90, 53 e 18 pb);
Linha 4 = amostra homozigota selvagem para o polimorfismo no éxon 1
do gene do ERα (198, 121, 90, 53 e 18 pb); Linha 7 = amostra
homozigota variante para o polimorfismo no éxon 1 do gene do REα
(288, 121, 53 e 18 pb).
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3.7. Reação de cadeia polimerase para o PROGINS
Nas reações, foram usados 200 ng do DNA genômico em um volume
final de 25 µl de reação contendo: 5 pmol/µl de cada primer sense (5 - GGC AGA AAG
CAA AAT AAA AAG A - 3´) e anti-sense (5´ - AAA GTA TTT TCT TGC TAA ATG TC - 3´),
10 µl de mix Promega (Promega Coorporation, Madison, Estados Unidos), e 12 µl H2O de
nuclease-free Promega. Foram submetidos ao termociclador (GeneAmp PCR System
9700, Applied Biosystems) por 40 ciclos, e a primeira etapa de desnaturação foi de 94 ºC
por 30 segundos, com anelamento a 55 ºC por 45 segundos e polimerização a 72 ºC por
45 segundos. A eletroforese foi em gel de agarose 2%/brometo de etídio e o padrão obtido
nesta reação está descrito na Figura 10 (180).

Figura 10 - Eletroforese em gel evidenciando os padrões polimórficos obtidos através do
PCR do PROGINS: M = marcador 100 pb; linhas 1, 2, 3 = indivíduos com
PROGINS heterozigoto (455, 149 pb); linha 4 = controle negativo da reação;
linha 5 = amostra com o PROGINS selvagem (149 pb).
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3.8. Equilíbrio genético
Desvio no equilíbrio genético (princípio de Hardy Weinberg) foi
verificado. O princípio de Hardy-Weinberg se baseia em um modelo matemático
utilizado para calcular as frequências genotípicas a partir das frequências alélicas.
Demonstra que as frequências genotípicas de uma população se mantêm constantes
quando não há força evolutiva atuando sobre ela. Para que o princípio seja
demonstrado, a população em questão deve estar em equilíbrio genético. Em um
modelo populacional ideal, as proporções

relativas

de

genótipos diferentes

permanecem constantes de uma geração para outra (107).

3.9. Análise estatística

Para calcular o grau de concordância entre os três observadores, foi
realizado o cálculo do coeficiente kappa que apresenta as seguintes variações:
• Kappa igual a 1: para medidas com máximo grau de concordância.
• Kappa maior ou igual a 0,75: ótima reprodutividade.
• Kappa

entre

0,45

e

0,75:

concordância

moderada,

boa

reprodutividade.
• Kappa menor ou igual a 0,45: concordância fraca, reprodutibilidade
marginal.
• Kappa igual a 0: ausência de concordância.
As análises foram realizadas utilizando o pacote estatístico SPSS
(Statistical Package for Social Sciences versão 14.0). A comparação das variáveis
qualitativas (frequência e proporções) foi feita por meio do teste de qui quadrado.
Para comparação de dados quantitativos (densidade mamográfica), foi utilizado o
teste de Mann-Whitney U, quando necessário. Para o cálculo do valor de odds ratio
e intervalos de confiança, foi utilizada a regressão logística binária. Quando a
frequência esperada foi menor que 5, utilizamos o teste exato de Fisher. O valor de
significância estatística foi estabelecido em 5% ou p < 0,05.
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O observador 3 (que doravante chamamos de "Photoshop") foi
utilizado como referência. Para diminuir o número de classes dentro da variável
Photoshop, os padrões de mamografias foram somados da seguinte maneira: D1 + D2
significando grupo de mamas não densas e grupo de mamas densas como D3 + D4.

42

4. RESULTADOS
No início do período do estudo, 150 mulheres indígenas foram
recrutadas nas aldeias e transportadas, por meio de ônibus, para realização da
mamografia. No entanto, verificou-se que nove delas tinham idade inferior a 40 anos, o
que inviabilizou sua inclusão na pesquisa. Foi realizada a mamografia das 141 índias
restantes, porém duas delas apresentaram classificação de acordo com BI-RADS® 3,
indicando presença de lesão provavelmente benigna e sugerindo acompanhamento em
seis meses, porém também configurava critério de exclusão do estudo. Infelizmente,
estas duas mulheres não retornaram para serem examinadas posteriormente, o que
impossibilitou a realização de diagnóstico final.
As 139 índias com mamografias sem sugestão de lesão mamária
foram inicialmente incluídas no estudo. No entanto, em dois casos, o filme da mamografia
foi danificado por umidade antes que pudesse ter sido digitalizado para análise da
densidade mamográfica. Em outros dois casos, também não foi possível a análise dos
dados de associação, pois o sangue coletado chegou a São Paulo sem condições de
avaliação do DNA. A Figura 11 demonstra o fluxograma de inclusão no estudo.
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Figura 11 - Esquema de inclusão e exclusão de participantes no estudo.

As características sócio-demográficas e antecedentes clínicos das
139 índias inicialmente incluídas no estudo estão descritas na Tabela A, nos Anexos. A
média de idade das 139 era de 50,4 anos, com menarca em média aos 12,8 anos (a
mais precoce aos 10 anos). Entre as 139 participantes do estudo 70 (50,3%) eram prémenopausadas e 69 (49,7%) pós-menopausadas.
Apenas 10 índias (0,7%) tinham histórico de uso de contraceptivo
hormonal. Apenas uma índia não teve filhos. Das 138 que tiveram filhos, a prole
chegou a 1.209 crianças, ou 8,7 filhos por mulher em média; porém a maioria (57,2%)
teve 9 filhos ou mais, e uma das índias teve 19 filhos.
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A idade média ao ter o primeiro filho dentre as 138 participantes que
tiveram filhos foi de 15,4 anos, variando dos 12 anos (três índias) aos 22 anos. A
grande maioria (133) das índias teve filhos antes dos 18 anos de idade. Metade
(50,3%) teve filhos até os 15 anos de idade.
Das 139 índias, apenas duas (1,4%) nunca haviam amamentado,
uma sem filhos e a outra com seis filhos. Somados todos os anos de amamentação,
verificou-se que somente quatro (2,8%) amamentaram por até um ano; 37
amamentaram por menos de 10 anos (26,6%), sendo que uma delas chegou à marca
dos 36 anos de amamentação. Todas as outras (98, ou 70,5%) amamentaram por no
mínimo 10 anos.
Entre as 139 participantes, 66 (47,4%) tinham IMC demonstrando
sobrepeso (≥ 25 kg/m2). O índice de massa corpórea (IMC) médio da população como
um todo foi de 25,1 kg/m2 e o das quatro índias posteriormente excluídas foi de 26,55
kg/m2. O IMC não se associou significativamente a qualquer das variáveis do estudo.
Nenhuma das mulheres entrevistadas tinha histórico de etilismo
(caracterizado para este estudo como o equivalente a duas doses de bebida destilada
por dia). Dentre as 139 índias, 44 relataram uso eventual de álcool (31,6%), em festas
anuais das comunidades somente.
A maioria (68%) das índias eram provenientes de duas aldeias: a
Kumarumã (povo Galibi Marworno) e a Espírito Santo (povo Karipuna), como demonstra a
Figura 12 e a Tabela 1. Porém nem o povo nem a aldeia das participantes neste estudo
foram significativamente associados a qualquer das outras variáveis deste estudo.
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Figura 12 - Mapas (conforme Google Maps) e esquema ilustrativo da área de origem
das participantes no estudo

Tabela 1 - Origem das participantes no estudo quanto ao povo e aldeia indígena
Povo

Distribuição

Galibi Marworno Kumarumã

31%

Galibi Marworno Samaúma

6%

Galibi Marworno Tucay

5%

Karipuna Curipi

1%

Karipuna Espírito Santo

37%

Karipuna Estrela

2%

Karipuna Kumanã

1%

Karipuna Manga

12%

Karipuna Santa Isabel

1%

Palikur Kumenê

4%
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O teste de Shapiro-Wilk revelou que os dados da amostra não tinham
distribuição normal, sendo então utilizado o teste de Mann-Whitney nos testes de
associação com densidade mamográfica (conforme descrito adiante). Etilismo foi
inexistente na amostra, o que impediu o cálculo da associação de sua presença com
genética e densidade mamográfica (apenas o consumo eventual de álcool pôde ser
verificado). A origem das participantes conforme povo ou aldeia também teve
distribuição que não permitiu associação com as variáveis principais do estudo, que
prosseguiu investigando a relação entre densidade mamográfica das índias e a
expressão dos polimorfismos genéticos, conforme descrito a seguir.

4.1. Caracterização da densidade mamográfica

Como já relatado, das 139 participantes do estudo, 2 precisaram ser
excluídas das análises de associação da densidade mamográfica devido a terem se
perdido os exames radiográficos por conservação inadequada. Entre as 137 mulheres
das quais foi possível avaliar a densidade mamográfica, foi verificada a distribuição das
avaliações como D1, D2, D3 e D4 (D = densidade mamográfica). A Tabela 2, descritiva,
mostra o número de avaliações conforme o observador e uma média final.

Tabela 2 - Número de classificações de densidade mamográfica conforme o
observador
Classificação

observador 1

observador 2

Photoshop

média

D1

44

43

51

46

D2

63

65

61

63

D3

28

27

24

26

D4

2

2

1

2

Total

137

137

137

137
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Foi avaliada a concordância entre os três observadores na
determinação da densidade mamográfica por meio do coeficiente de correlação de
kappa. Como demonstrado na Tabela 3, as três observações são altamente
correlacionadas (coeficiente r > 0,8, com p < 0,001).

Tabela 3 - Grau de concordância entre os observadores considerando as densidades
mamográficas D1, D2, D3 e D4 isoladamente
Coeficiente

valor de p

0,783

< 0,001

0,851

< 0,001

0,909

< 0,001

Photoshop x Observador 1
Kappa
Photoshop x Observador 2
Kappa
Observador 1 x Observador 2
Kappa

As classificações D1, D2, D3, e D4 foram agrupadas em duas para
permitir a análise estatística: foram, assim, consideradas mamas não densas como D1
+ D2 e mamas densas como D3 + D4. Assim, conforme mostra a Tabela 4, a maior
quantidade de casos era de mamas não densas. A Figura 13 mostra o número de
casos levando-se em consideração apenas a avaliação pelo Photoshop.

Tabela 4 - Número de mamas consideradas densas e não densas conforme o
observador
Densidade mamográfica

observador 1

observador 2

Photoshop

Não densas

107

108

112

Densas

30

29

25

Total

137

137

137
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Figura 13 - Frequência de mamas não densas e densas de acordo com o Photoshop.

A concordância entre os observadores quando as classificações
foram agrupadas (não densas e densas) também foi alta (Tabela 5).

Tabela 5 - Grau de concordância entre os observadores considerando as densidades
mamográficas não densas e densas agrupadas
Coeficiente

valor de p

0,886

< 0,001

0,908

< 0,001

0,978

< 0,001

Photoshop x Observador 1
Kappa
Photoshop x Observador 2


Kappa
Observador 1 x Observador 2
Kappa

4.2. Densidade mamográfica e associação com outras variáveis

Considerando-se o alto coeficiente de concordância (kappa) entre
os observadores, passou-se a verificar a associação com outras variáveis, utilizandose a avaliação denominada Photoshop como padrão. A densidade mamográfica não
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se associou significativamente com o histórico de uso de contraceptivo hormonal (p =
0,08) e nem com o consumo eventual de álcool (p = 1,00). As variáveis quantitativas
índice de massa corpórea (IMC), idade à menarca, paridade, idade ao primeiro filho e
tempo de amamentação também não se associaram à densidade mamográfica (p >
0,05; Tabela 6).
Tabela 6 - Média, desvio padrão, mediana, valores mínimos e máximos das variáveis
em estudo. Resultados correspondentes ao teste de Mann Whitney para
variáveis não paramétricas
n

Média

Não densas

112

51,95

Densas

25

Não densas

Desvio

Mediana

Mínimo

Máximo

10,19

49

40

91

44,36

5,19

43

40

62

112

24,83

4,61

24

15,3

39,8

Densas

25

26,21

9,98

24

17,6

70

Não densas

112

12,9

1,07

13

10

16

(idade/anos)

Densas

25

12,72

1,34

13

10

16

Menopausa

Não densas

67

47,51

2,88

48

40

52

(idade/anos)

Densas

2

47,5

0,71

47,5

47

48

Não densas

112

8,82

3,15

9

0

19

Densas

25

7,72

4,13

7

1

16

Não densas

112

34,83

26,94

37

2

122

Densas

25

14,77

21,14

7

0,3

84

Não densas

112

74,48

112,23

13

10

460

Densas

25

83,12

83,06

56

10

330

Primeiro filho

Não densas

110

15,38

1,38

15

12

20

(idade/anos)

Densas

25

15,84

1,68

16

14

22

Não densas

112

13,75

7,26

12

0

36

Densas

25

11,86

7,28

11

0,5

26

Idade (anos)
2

IMC (Kg/m )
Menarca

Paridade

FSH (mUI/ml)

E2 (mUI/ml)

Amamentação
(meses)

padrão

IMC = índice de massa corpórea; FSH = hormônio folículo-estimulante; E2 = estradiol.

p

< 0,001

0,98

0,52

0,64

0,27

0,001

0,01

0,43
0,34
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Duas variáveis clínicas associaram-se significativamente com a
densidade mamográfica: os níveis séricos do hormônio folículo-estimulante (FSH) e de
estradiol (E2). Níveis altos de FSH estavam associados a padrão mamográfico de
mamas não densas (p = 0,001) e níveis mais elevados de E2, a mamas densas (p =
0,01). A distribuição das mamas densas e não densas conforme o estado menopausal
encontra-se descrita na Tabela 7.

Tabela 7 - Distribuição de mamas densas e não densas conforme o estado menopausal
Menopausa

Sim
Não
Total

Mamas

Total

Densas

Não densas

2

67

69

3%

97%

100%

23

45

68

34%

66%

100%

25

112

137

18%

82%

100%

p

< 0,0001

4.3. Densidade mamográfica e associação com genética
O polimorfismo ER-MspI foi encontrado em 114 mulheres, enquanto
o polimorfismo PROGINS esteve presente em apenas 5 mulheres. A variante
homozigoto mutado esteve presente em 39 mulheres para o polimorfismo ER-MspI e
em nenhuma mulher para o polimorfismo PROGINS (Figura 14). Não houve
predomínio, estatisticamente significativo, das variantes dos polimorfismos em
portadoras de mamas densas ou não densas, da distribuição genética ou dos alelos.
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Figura 14 - Distribuição dos polimorfismos ER-MspI e PROGINS nas 135 mulheres em
relação as variantes homozigoto selvagem, heterozigoto e homozigoto
mutado.

Verificou-se a possibilidade de interferência de variáveis de confusão
no teste de associação do polimorfismo genético com a densidade mamográfica, por
meio de análise multivariada, em relação a PROGINS e ER-MspI. O resultado mantevese não significativo para a associação entre os polimorfismos e a análise da densidade
mamográfica (Tabelas 8 e 9).
Tabela 8 - Análise do odds ratio e respectivos intervalos de confiança para o resultado
da associação entre o polimorfismo PROGINS e o resultado da mamografia,
ajustados para idade, hormônio folículo-estimulante (FSH) e estradiol (E2)
Odds ratio

IC 95%
Inferior

Superior

valor de p

PROGINS (homozigoto selvagem)

1,00

referência

PROGINS (heterozigoto)

0,86

0,07

10,64

0,91

Idade

0,88

0,79

0,98

0,02

FSH

0,97

0,94

1,00

0,96

E2

1,00

0,99

1,00

0,06
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Tabela 9 - Análise do odds ratio e respectivos intervalos de confiança para o resultado
da associação entre o polimorfismo ER-MspI e o resultado da mamografia,
ajustados para idade, hormônio folículo-estimulante (FSH) e estradiol (E2)
Odds ratio

IC 95%
Inferior

Superior

valor de p

ER (homozigoto selvagem)

1,00

referência

ER (heterozigoto)

1,61

0,36

7,28

0,53

ER (homozigoto mutado)

2,14

0,42

10,91

0,36

Idade

0,87

0,77

0,97

0,01

FSH

0,97

0,94

1,00

0,08

E2

1,00

0,99

1,00

0,06

As Figuras 15 e 16 a seguir mostram a distribuição dos poliformismos
de acordo com o padrão de densidade mamográfica (densas e não densas).

Figura 15 - Distribuição do polimorfismo ER-MspI segundo as variantes homozigoto
selvagem, heterozigoto e homozigoto mutado entre as 135 mulheres
indígenas, de acordo com o padrão mamográfico (mamas não densas, n =
111, e densas, n = 24).
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Figura 16 - Distribuição do polimorfismo PROGINS segundo os variantes homozigoto
selvagem, heterozigoto e homozigoto mutados entre as 135 mulheres
indígenas, de acordo com o padrão mamográfico (mamas não densas, n =
111, e densas, n = 24).

Na análise do desvio no equilíbrio genético (princípio de Hardy
Weinberg), foi verificado, conforme demonstra a Tabela 10, que não houve associação
entre a densidade e PROGINS nem entre densidade e ER-MspI, revelando que a
incidência do polimorfismo está em equilíbrio em ambos os grupos de densidade
mamográfica (p > 0,05).
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Tabela 10 - Números esperados e observados de genótipos nos agrupamentos de
densidade mamográfica (mamas densas e não densas) para os
polimorfismos em estudo (n = 135), PROGINS e ER-MspI
Homozigoto

Genes

selvagem

Heterozigoto

Homozigoto
mutado

χ2

p*

0,04

0,85

0,01

0,92

1,95

0,16

0,42

0,52

PROGINS
Não densas
Densas

observado

107

4

0

esperado

107,04

3,93

0,04

observado

23

1

0

esperado

23,01

0,98

0,01

ER-MspI
Não densas
Densas

observado

18

62

31

esperado

21,63

54,74

34,63

observado

3

13

8

esperado

3,76

11,48

8,76

2

* pelo teste de qui-quadrado (χ ).
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5. DISCUSSÃO
Exerço atividade médica há mais de 15 anos na região amazônica e
observo grande incidência de alguns tipos de tumores malignos, como câncer de colo
uterino e gástrico, em indígenas tratados no hospital público de Macapá. A observação
pessoal da ausência de casos de câncer de mama em mulheres indígenas, embora
trabalhando em centro de referência para câncer na capital do estado, motivou uma
revisão de literatura. Nessa revisão, constatamos ausência dessa doença em índias do
(8)

Mato Grosso,

em trabalho no qual o autor questiona se isso seria devido a fatores

protetores ou se seria por sub-notificação. As índias terenas da área rural do estado de
Mato Grosso do Sul também foram estudadas quanto aos fatores de risco para câncer
de mama e não foi encontrado nenhum caso descrito da doença nessa população (4). Da
mesma forma, não foram verificados registros de câncer de mama nas índias kaingángs
da Terra Indígena Faxinal no Paraná (7).
Realizando busca em indígenas no estado do Amapá, também não
encontramos índias com câncer de mama, porém verificamos vários outros casos de
câncer em outras localizações. Foi constatado que a FUNASA mantém um registro que
é alimentado continuamente com as doenças que ocorrem na população indígena, o
que enfraquece a hipótese de a subnotificação ser responsável pela não ocorrência de
casos de câncer de mama nas índias (104).
Quando pesquisamos a literatura internacional, não encontramos
ausência de casos mas sim menor incidência de câncer de mama nas índias em
comparação com as não índias, parecendo existir algum fator protetor nas mulheres
pertencentes a essa etnia. Esses dados são conhecidos há bastante tempo, inclusive
levaram a questionar o rastreamento mamográfico de câncer de mama na população
de mulheres indígenas dos Estados Unidos, devido à conhecida baixa incidência nessa
população

(98)

. Em estudo mais recente, também foi demostrada menor incidência de

câncer de mama nas índias do sudoeste norte-americano em comparação com todas
as outras raças

(95)

. Na bacia amazônica do Equador, foi avaliada a frequência de

câncer na população indígena em comparação com as não indígenas habitantes de
uma mesma região no período de 1985 a 2000: dos 1.207 casos de cânceres
encontrados nos indígenas, somente 2 foram de mama, mostrando uma incidência
bem menor em comparação com a população não indígena

(6)

. Essa avaliação da
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literatura internacional e, principalmente, da nacional, nos fez deparar com a escassez
de dados em nosso meio, o que nos estimulou à realização desta pesquisa.

5.1. Habitat, densidade mamográfica e genética

Buscando entender quais fatores protegem essa população e
acompanhando os estudos sobre risco para câncer de mama, verificamos que o habitat
tem influência no risco: como demostrado por Parkin et al.

(102)

em 2005, em uma

estatística global, o câncer de mama é mais incidente em mulheres que vivem em
grandes cidades. A população aqui estudada habita em aldeias; portanto, apresentaria
também menor risco para o câncer de mama. Porém outros fatores também podem
interferir no risco, como a densidade mamográfica.
Relacionando densidade mamográfica com etnia e habitat, alguns
trabalhos evidenciam uma menor densidade mamográfica em mulheres de etnia
indígena: estas têm mamas menos densas, não somente devido ao seu padrão
reprodutivo de muitos filhos e tempo de amamentação prolongado, mas talvez pela
própria etnia indígena, como concluído por Lima

(25)

em tese de doutorado em que

avaliou a influência da etnia indígena e do câncer de mama no padrão da densidade
mamográfica em índias Terenas do Estado do Mato Grosso do Sul.
As índias norte-americanas do Novo México apresentam as mamas
precocemente lipossubstituidas quando comparadas com mulheres hispânicas e as
não hispânicas brancas

(96,97)

. Roubidoux et al., em 2003 também observaram menor

densidade mamográfica nas índias do sudoeste norte-americano

(95)

. Os mesmos

autores compararam os diferentes grupos étnicos do Alasca e observaram que
mulheres indígenas e aleutas possuem mamas menos densas do que as esquimós (79).
Em todos esses estudos, a menor densidade mamográfica esteve associada a menor
incidência de câncer de mama.
O primeiro a sugerir esta relação de risco foi Wolfe, em 1969, que
em 1976 o quantificou, encontrando um risco 37 vezes maior de desenvolver câncer de
mama nas mulheres com padrão mamográfico DY do que aquelas com padrão N1. A
partir de Wolfe, muitos outros autores desenvolveram estudos buscando relacionar a
densidade mamográfica com o câncer de mama e verificaram que a mama densa é um
fator de risco independente para essa neoplasia tanto na pré quanto na pós-
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menopausa e que este risco persiste 10 anos ou mais

(10,12,28,31,37)

. O risco relativo

cresce com o aumento da área densa e seria cerca de 5 a 6 vezes maior para o padrão
DY, sendo que, entre outros riscos menstruais, reprodutivos e familiares para o cancer
de mama, somente a idade e o estado de portador de mutação no gene BRCA estão
associados a maior risco relativo para o câncer de mama do que a densidade
mamográfica (38,41,42,44).
Dois estudos realizados na população de São Paulo buscaram uma
explicação genética para a densidade mamográfica: eles avaliaram os polimorfismos
PROGINS do receptor de progesterona, CYP17 e GSTM1
e HaeIII do receptor alfa de estrogênio

(20)

(19)

e os polimorfismos MspI

em mulheres na pós menopausa. O primeiro

estudo apresentou uma “tendência a significância” do polimorfismo PROGINS em
relação a mamas densas, porém, as pacientes que apresentaram a associação de
PROGINS selvagem e CYP17 mutado tiveram 4,87 mais chance de terem mamas
densas do que sem este perfil genético. No segundo estudo, foi verificado que
mulheres com mamas densas possuíam maior chance de apresentarem o polimorfismo
MspI do receptor alfa de estrogênio porém sem significância estatística. Ambos os
estudos avaliaram menos de 130 mulheres cada um, o que pode ter sido responsável
pela falta de significância estatística.
A partir desse conhecimento, veio a curiosidade de estudar as índias
do estado do Amapá, avaliando sua densidade mamográfica, correlacionado com os
fatores reprodutivos, níveis de FSH e E2 e alteração genética nos receptores
responsáveis pelo metabolismo dos esteroides sexuais, no caso o polimorfismo do
receptor de progesterona (PROGINS) e o do receptor alfa de estrogênio (MspI), que
poderiam estar relacionados com a densidade mamográfica e, consequentemente,
com o baixo índice de câncer de mama nessa população.

5.2. Realização das mamografias e cálculo da densidade mamográfica
A população estudada foi de índias do município do Oiapoque, ao
norte do estado do Amapá, a cerca de 450 km da capital do estado Macapá. A região
do Oiapoque contém três terras indígenas: Uaça, Galiby e Juminã, onde habitam
quatro etnias: karipuna, galibi marworno, palikúr e galibi kalina, divididas em 38 aldeias.
A população total é de 7.021 indígenas, sendo 5.621 aldeiados e 1.400 vivendo nas
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cidades e na Guiana Francesa, segundo dados da Fundação Nacional do Índio CTL
Oiapoque (Cordenação Técnica Local do Oiapoque) de 2010. Para iniciar o estudo, foi
necessário cumprir a extensa burocracia que determina a Resolução CNS no 196/96
(Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos)
(Conselho Nacional de Saúde, 1996)

(181)

, e a Resolução no 304/2000 que a

complementa e trata da área temática especial “populações indígenas” (Conselho
Nacional de Saúde, 2000) (182) conforme Anexo 1.
Após vencer a logística do transporte das índias das aldeias à
capital do Estado, estas foram submetidas à entrevista, coleta de sangue e
mamografia. As mamografias foram avaliadas por dois observadores, utilizando o
sistema de ACR-BI-RADS® de 2003 para classificar subjetivamente os padrões
mamográficos D1 (< 25% de tecido fibroglandular), D2 (25 entre 50%), D3 (50 entre
75%), D4 (> 75%), com índice de concordância entre os observadores de 0,90 (p <
0,001) e, quando agrupamos D1 + D2 e D3 + D4, chegamos ao índice de concordância
de 0,97 (< 0,0001). Este nível de concordância também se deve ao cuidado com que
foram obtidas as imagens, sendo o mesmo processo técnico em todos os casos.
Na literatura, a maioria dos estudos utiliza a classificação de Wolfe,
criando uma certa dificuldade para comparação dos resultados, também devido à
evolução técnica da mamografia e dos programas de computador para o
processamento da imagem.
A mama é composta por uma quantidade variável de tecidos
adiposo, conjuntivo e epitelial, que vão compor sua densidade radiológica. Na
mamografia,

observam-se

duas

densidades:

gordura

(evidenciada

pela

hipertransparência) e densidade de água que reflete o conteúdo de tecidos conjuntivo
e glandular, evidenciada pela hipotransparência, sendo a imagem radiológica formada
como resultado da superposição desses tecidos (28,29).
A importância de uma determinação precisa da densidade
mamográfica é reforçada já em 1997 por Boyd et al.,

(183)

que observaram aumento de

2% no risco relativo de câncer de mama para cada aumento de 1% no percentual de
densidade mamográfica. A avaliação objetiva foi buscada por meio da digitalização e
captura por scanner de uma das incidências (oblíqua médio-lateral esquerda). Após a
captura da imagem, a densidade foi calculada através do programa de computador
Adobe Photoshop CS3 (versão 10.0), que permitiu determinar a área percentual de
tecido fibroglandular e, consequentemente, a densidade mamográfica. Nesta
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avaliação, a menor subjetividade se deve ao cálculo, no qual se divide a área densa
pela área total, porém a delimitação da área a ser calculada permanece subjetiva, pois
a demarcação é feita manualmente utilizando-se o mouse do computador. Os
resultados foram comparados com os resultados da avaliação da densidade pelos
observadores, obtendo-se o índice de concordância de 0,78 (p < 0,001) para o
observador 1 e 0,85 (p < 0,001) pelo observador 2, valores abaixo dos níveis
encontrados na literatura de 0,9 ou mais (184).
Existe uma limitação de todos os métodos existentes para medir a
área densa, porém as técnicas de abordagem quantitativa, como uso de dados obtidos
por mamografia digital, são mais precisas e mensuráveis do que as técnicas subjetivas
e qualitativas; novos métodos de avaliação da densidade volumétrica estão sendo
desenvolvidos

(45,46)

. Entre esses métodos, encontramos, na literatura atual, a dual

energy X-ray absorptiometry (DXA). A despeito de alguma diferença na metodologia
comparando com a mamografia digitalizada, como delimitação da área densa por
computador, foi obtida correlação entre os dois métodos de 0,76 (p < 0,001),
concluindo que DXA pode ser uma alternativa de baixa radiação para avaliar a
densidade mamográfica (185).
Na busca de uma medição mais precisa do tecido mamário denso,
foi idealizado em um estudo um método totalmente automatizado com a medição da
porcentagem de volume fibroglandular, utilizando uma técnica chamada SXA (single Xray absorptiometry), que foi comparado com a porcentagem de área densa, volume
fibroglandular e porcentagem de volume fibroglandular. Os autores concluíram que
medidas volumétricas de densidade da mama são preditoras mais precisas do risco
para câncer de mama do que os fatores de risco isolados e do que a porcentagem de
área densa (186).
Também foi utilizado método totalmente automatizado, em que os
autores buscaram medir a densidade mamográfica e relacioná-la ao risco de câncer de
mama. A densidade foi estimada a partir de mamografias digitalizadas, utilizando-se o
programa Thresholding Cumulus, e a variação do valor da escala de cinza na mamografia
foi estimada a partir de um algoritmo automatizado. Os pesquisadores concluíram que a
associação entre a medida de variação automática e o risco de câncer da mama é pelo
menos tão forte quanto a porcentagem de área densa (187).
Todos esses esforços no sentido de buscar um método cada vez
mais preciso e reprodutível para determinar a densidade mamográfica possibilitarão a
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inclusão desta variável em modelos preditores de risco e isso deverá aumentar a
acurácia na detecção de grupos de maior risco para câncer de mama e definir com
mais segurança condutas que possam mudar a história natural da doença. A Figura 17
representa as diversas formas de avaliação da densidade mamográfica.

(188)

Figura 17 - Representação esquemática, proposta por Assi et al.

e adaptada para

os métodos existentes de avaliação da densidade mamográfica.
O modelo preditor de risco para câncer de mama validado e muito
utilizado no mundo é o que foi estabelecido por Gail em 1989

(189)

. Mais recentemente,

diversos estudos têm procurado acrescentar ao modelo de Gail a informação sobre a
densidade mamográfica que tem mostrado, isoladamente, poder preditivo para o risco.
Trabalho de Tice et al.

(43)

logrou testar em população de mais de um milhão de

mulheres nos Estados Unidos um modelo que inclui a densidade mamográfica de acordo
com a classificação de BI-RADS®, além de fatores clínicos. O preditor de risco que
incorporou a densidade mamográfica foi capaz de estimar o risco para câncer invasivo
em cinco anos, calibrado para raça, etnia e considerando a variação de idade de
mulheres que poderiam se candidatar a profilaxia. A acurácia do modelo, porém, ainda
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precisa ser avaliado em populações independentes fora dos Estados Unidos para que
possa ser recomendado para uso clínico.

5.3. Fatores de risco demográficos e reprodutivos

O padrão mamográfico sofre influência de vários fatores: idade,
história reprodutiva, composição corporal, situação hormonal e os fatores genéticos cada
vez mais estudados. Em nosso estudo, somente a idade, níveis de FSH e estradiol e o
estado menopausal influenciaram a densidade mamográfica.
Em relação à idade, quanto mais jovem a mulher, maior a quantidade
de tecido fibroglandular e a densidade mamográfica. Em nosso estudo, esta relação foi
estatisticamente significativa, com (p ≤ 0,001). A idade média para o grupo de mamas
não densas, foi de 51,9 anos, enquanto para o grupo de mamas densas, foi de 44 anos.
Quando estratificamos por idade, encontramos com idade ≥ 45 anos, 88 índias e destas,
10 (11,3%) com mamas densas. Quando a idade foi ≥ 55 anos, 40 índias foram
encontradas e destas, somente 1 (2,5%), com mamas densas. Estes dados demonstram
que essas mulheres apresentam um elevado grau de lipossubstituição mamária, mesmo
quando comparamos este grupo de índias com as índias de etnia Terena do estado de
Mato Grosso do Sul em estudo realizado por Lima (25), no qual a densidade mamográfica
foi 26% com a média de idade de 46,9 anos, porém foram avaliadas somente 50 índias.
Ao confrontarmos esses números com a densidade mamográfica da
população não indígena, verificamos que são bem inferiores aos da literatura. Bergkvist
et al.,

(1)

1987 avaliaram mulheres suecas e observaram que 65% das mulheres de 35

anos apresentavam mamas com mais de 25% de área mamária contendo parênquima
denso. Siqueira et al.,

(30)

em 2004, realizaram estudo retrospectivo, tipo corte

tranversal, em 144 mulheres pós-menopausadas não usuárias de terapia hormonal;
destas, apresentaram mamas densas 65 (45%), com mediana de idade de 54 anos
acima do encontrado em estudos também em mulheres na pós-menopausa por outros
autores, que observaram cerca de 30% de mulheres em torno dos 50 anos com
mamas densas (19,134,136).
Em relação aos níveis hormonais, verificamos que índias com mamas
densas apresentaram mediana FSH de 15,05 mUI/mL e, nas índias com mamas não
densas, 35,10 mUI/mL (p = 0,001); o estradiol apresentou mediana de 84,54 pg/mL nas
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índias com mamas densas e 74,33 pg/ml nas índias com mamas não densas (p = 0,01),
os dois demonstrando diferença significativa. Quando estratificamos para menopausa e
não menopausa, entre as 69 índias em menopausa encontramos uma mediana de FSH
de 51,50 mUI/mL e de estradiol de 13,7 pg/ml e, das 65 que não estavam na
menopausa, mediana de FSH de 10 mUI/mL e estrogênio de 140 pg/mL. Os índices de
FSH estão abaixo dos observados por Siqueira et al.

(30)

em 2004, em estudo de 144

mulheres menopausadas, em que a mediana de FSH foi de 75 mUI/mL nas mulheres
com mamas densas e em 60,3 mUI/mL naquelas com mamas não densas. O tempo de
menopausa também contribui para alteração no padrão mamográfico, sendo este
inversamente relacionado a densidade mamográfica. Em nossa casuística, somente
duas mulheres em menopausa apresentaram mamas densas, o que não nos permite
fazer comparações.
Em relação aos valores de estradiol encontrados, em nosso
estudo, nas índias na pós-menopausa, resultados equivalentes aos encontrados por
Boyd et al.

(61)

, com mediana de 12,5 pg/mL nas pós-menopausadas e 89 pg/mL nas

pré-menopausadas. Também Aiello et al.

(62)

encontraram mediana de 18,9. Esses

dois estudos concluíram que, em mulheres na pós-menopausa, a densidade
mamográfica está inversamente relacionada com os níveis de estradiol; porém, mais
recentemente, Sprague et al.

(65)

, após ajuste do IMC, demostraram que somente

progesterona e SHBG estiveram associados com a densidade mamográfica na pósmenopausa em mulheres que nunca usaram terapia hormonal.
Fatores antropométricos também estão relacionados ao padrão
mamográfico: quanto maior o IMC e a circunferência abdominal, menor a densidade
mamográfica. Porém mulheres com sobrepeso apresentam risco elevado para
desenvolver carcinoma na pós-menopausa, pela produção hormonal a partir da
gordura periférica por ação da aromatase

(58,190)

. Lam et al.

(57)

sugerem que o IMC e a

densidade mamográfica estão independentemente associados ao risco de câncer de
mama. Porém, em estudo recente, Conroy et al.

(60)

avaliaram a associação da

densidade mamográfica com o risco de câncer de mama e o efeito da variação do IMC.
Concluíram existir pouca ou nenhuma interferência do IMC no efeito da densidade
mamográfica para o risco de câncer de mama. Em nosso estudo, a mediana do IMC foi
de 25,1 kg/m2 e, quando separamos pela densidade mamográfica, o grupo com
mamas densas apresentou uma mediana de IMC de 25,5 kg/m2 enquanto o grupo com
mamas não densas, de 24,8 kg/m2, mas essa variável não apresentou significância.
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Embora sem significância estatística no nosso estudo, os fatores
reprodutivos são descritos por vários autores como estando associados ao padrão
mamográfico e principalmente ao risco de câncer de mama. Como podemos observar
na Tabela 11, o padrão reprodutivo indígena é bastante diferente da população em
geral, demonstrando o que se poderia chamar de perfil de baixo risco, contribuindo
para criar um efeito protetor para o câncer de mama que, em conjunto com outros
fatores, justificaria a baixa incidência desta doença nas índias.

Tabela 11 - Variáveis reprodutivas das índias da região do Amapá (medianas)
Idade da menarca

12,8 anos

Idade da primeira gestação

15,4 anos

Paridade

8,7 filhos

Tempo de amamentação

12,9 anos

Idade à menopausa

47,5 anos

As mulheres de etnia Terena, da aldeia de Limão Verde, no Mato
Grosso do Sul, também sem câncer de mama, têm muitos filhos (mais de 4),
amamentam por longos períodos (mais de 2 anos) e possuem o primeiro filho em idade
jovem (antes dos 20 anos) (4). Menarca precoce (antes dos 13 anos), menopausa tardia
(acima dos 52 anos), nuliparidade e idade tardia ao primeiro parto (após os 34 anos)
estão associadas a um padrão mamográfico de alto risco

(78-80)

. Porém, idade ao

primeiro parto antes dos 24 anos, ter tido mais de dois partos e amamentado mais de
dois anos são considerados por vários autores como fatores protetores para o câncer
de mama (4,78-82).
Lope et al.

(83)

realizaram estudo recente envolvendo 3.574 mulheres

na Espanha, o maior estudo epidemiológico que avaliou a associação de mamas densas
com risco de câncer de mama já realizado naquele país. Os resultados encontrados
demonstraram efeito protetor relacionado com a paridade. A paridade foi inversamente
associada com a densidade mamográfica e a probabilidade de ter mamas densas
diminuiu 16% a cada novo nascimento (p < 0,001). Os autores sugerem que a relação
entre a paridade e a densidade mamográfica parece ser mais complexa, como
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demonstrado por Milanese et al.,

(191)

, que descreveram associação inversa entre a

involução mamária e a paridade. Embora a persistência de estruturas lobulares
causadas por frequentes gestações possa estar associada com o aumento do risco de
câncer de mama, a multiparidade está geralmente associada com a redução do risco
para câncer de mama. Essa aparente contradição pode ser explicada pelo fato de que,
naquele estudo, não foi registrada a idade em que as mães tiveram o primeiro filho e
também pelo fato de que a maioria das mulheres selecionadas tinha mamas densas. Os
autores lançaram a hipótese de que as modificações para o risco de câncer de mama
associados com a paridade independem do estado de involução lobular.
Lope et al. (83) sugerem ainda que a relação entre o câncer de mama
e a paridade não pode ser mediada pela involução mamária. Ferretti et al.,

(192)

argumentam que o estado de involução pode, em parte, depender da paridade pois,
após sucessivas gestações, células tronco e/ou progenitoras se acumulariam nas
glândulas mamárias de camundongos fêmeas multigestas; uma hipótese válida
também para explicar a relação entre a densidade e paridade. Ressaltam também que
o mecanismo pelo qual a gravidez exerce efeito protetor sobre o tecido mamário
permanece desconhecido. A explicação mais citada é a de que a paridade induz
diferenciação terminal das células tronco e/ou progenitoras na glândula mamária,
tornando-as resistentes aos estímulos que possam causar transformações (193).
Estudo recente demostra que a paridade está associada a menor
risco de câncer de mama. Em relação a nulíparas, haveria redução de risco de 24%
(95% CI: 7-38) entre as mulheres com um ou dois filhos e 35% (95% CI: 20-47) entre
as mulheres com três ou mais filhos. A paridade induz mudanças na morfologia
mamária e algumas delas são refletidas na redução da densidade mamográfica. A
paridade não modifica o risco de câncer de mama atribuído à densidade mamográfica,
ou seja, a paridade e a densidade mamográfica têm efeitos diferentes no risco de
câncer de mama. A associação de densidade mamográfica e risco de câncer de mama
parece ser mais forte em mulheres nulíparas (84).
A idade à primeira gestação também foi estudada por Lope et al.

(83)

,

que encontraram associação positiva com densidade mamográfica na pós-menopausa.
Outros autores também relataram associação positiva, embora os resultados sejam
menos consistentes do que no caso de paridade

(105,194,195)

. Gravidez no termo induz

uma alteração na estrutura lobular de mama para mais lóbulos diferenciados. Esse
processo de diferenciação reduz significativamente proliferação de células na glândula
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mamária. Assim, o fato de ter o primeiro filho em idade precoce pode implicar menor
sensibilidade do tecido mamário diferenciado à ação de mitógenos e mutagênicos
Porém, Woolcott et al.,

(84)

(80)

.

em 2012, não observaram aumento do risco de câncer de

mama em multíparas com relação à idade do primeiro parto. No nosso estudo, a idade
média da mulher ao nascimento do primeiro filho foi de 15,6 anos, sendo 15,4 anos para
as que tinham mamas não densas e 15,9 anos para as com mamas densas, sem
significância estatística para a diferença (p = 0,37).
Em relação à amamentação, após a reanálise de 47 estudos
epidemiológicos realizado pelo Grupo Colaborativo de Oxford em 2002, concluiu-se
que a lactação é consistentemente relacionada com o risco de câncer de mama,
diminuindo 4,3 % para cada 12 meses de amamentação. Atualmente sua relação com
densidade mamográfica não está clara: encontramos resultados controversos na
literatura, desde a não detecção de qualquer alteração entre a lactação e a densidade
(90,196,197)

mamográfica

até associação inversa

(198,199)

, ou aumento da densidade

mamográfica com o aumento da duração da lactação do primeiro filho e com um leve
efeito cumulativo nas lactações subsequentes

(83)

. A provável explicação para o

aumento de densidade poderia ser a de que a mama da mulher que teve gestação até
o termo apresenta maior quantidade de tecido glandular do que a das mulheres que
não gestaram e não amamentaram, e essa maior quantidade de tecido mamário
permanece até o início da menopausa, quando começa o período de involução
mamária

(193)

. Também a prolactina atuaria como um mitógeno: estudos têm

demostrado associação de mamas densas e níveis elevados de prolactina em
mulheres pós-menopáusicas

(200,201)

. A população alvo de nosso estudo amamentou

por um período longo, com tempo médio de 12,9 anos, e suas mamas eram
predominantemente não densas, mas a amamentação não apresentou associação
significativa com densidade mamográfica em nosso estudo.
Outros fatores também são citados como relacionados com a
densidade mamográfica, porém apresentando resultados controversos na literatura,
como por exemplo atividade física, fatores nutricionais, como ingestão de vitamina D e
uso de de álcool. Já quanto aos moduladores seletivos dos receptores de estrogênio
(SERMS), a literatura é concordante a respeito de que diminuem a densidade
mamográfica (75-77).
A população alvo de nosso estudo amamentou por um longo
período, com média de 12,9 anos, e suas mamas eram predominantemente não
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densas, porém a amamentação não apresentou associação significativa com a
densidade mamográfica. Em relação ao risco de câncer, as mulheres indígenas da
região do Oiapoque não apenas parecem usualmente adquirir o efeito protetor do
processo de pleno desenvolvimento das células mamárias, em decorrênciada de a
primeira gestação a termo ocorrer em idade precoce, como também apresentam
redução no número total de ciclos ovulatórios devido ao número elevado de filhos e ao
longo período de amamentação. Portanto, essas mulheres estariam menos propensas
à formação de células mamárias atípicas, passíveis de interagir com agentes
cancerígenos no ambiente, bem como a uma menor ocorrência de estímulos contínuos
ao processo de divisão celular na mama.
5.4. Genética e polimorfismos em câncer de mama
Atualmente, muitos pesquisadores estão buscando uma explicação
genética para a densidade mamográfica. Estudos com gêmeos têm demonstrado que a
porcentagem de densidade mamográfica em uma determinada idade é altamente
hereditária e que os fatores herdados explicam 63% dessa variação. A maior relação
entre hereditariedade e densidade mamográfica ocorre em mulheres na prémenopausa (54,113,200).
A variação individual da densidade mamográfica, o motivo pelo qual
as mulheres respondem de forma diferente aos estímulos endógenos ou exógenos, que
sabemos que estão relacionados com a densidade mamográfica, pode ser em parte
explicada pelos polimorfismos genéticos. Somente 1% dos genes são polimórficos, e
estes podem determinar características simples, como a coloração dos olhos, ou
complexas, como alterações enzimáticas que acarretam mudança na função das
enzimas e, assim, variadas alterações orgânicas. Muitos polimorfismos não prejudicam
nenhuma função vital e não apresentam qualquer efeito no fenótipo. As variações mais
comuns entre os indivíduos são do tipo SNP (single nucleotide polymorphism), nas quais
a diferença encontrada envolve uma única base no DNA

(106)

. Esas variações SNP são

comuns em todas as regiões do genoma humano, e estima-se que ocorra 1 polimorfismo
para cada 1.000 bases (122).
A capacidade de detectar os polimorfismos ao nível de DNA nos
últimos anos vem modificando profundamente os estudos de genética humana,
permitindo empregar a técnica para analisar marcadores com finalidades de
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mapeamento, clonagem e identificação de genes causadores de doenças. Isso
representa um dos maiores impactos na detecção de polimorfismos. O principal
objetivo dessa análise é identificar a variação de sequência do DNA que cause ou
contribua para um dado fenótipo, além de utilizar a identificação dos polimorfismos
para esclarecer os componentes genéticos de doenças complexas, elucidando o
componente genético dos fenótipos clínicos e não clínicos. Porém, as combinações
exigem grande número de polimorfismos, que permitam analisar grandes populações
com esses marcadores (121).
As SNPs distribuídas em um mesmo cromossomo tendem a ser
herdadas em conjunto, o que é denominado haplótipo. O Projeto Internacional HapMap
3 catalogou os haplótipos comuns em cada região cromossômica e as SNPs
necessárias para se identificar e mapear regiões cromossômicas com associação entre
as SNPs. Foram genotipados 1,6 milhões de SNPs e analisadas amostras de DNA em
1.184 indivíduos de 11 regiões do mundo. O genoma humano possui cerca de 10
milhões de variações. O mapa dos haploides auxilia na identificação de genes
associados com complexas doenças humanas, como o câncer, e também é útil para
compreender como as variações genéticas contribuem para as diferenças observadas
entre os indivíduos em resposta aos fatores ambientais, inclusive agentes
farmacêuticos (106,121,123).
Os genes que participam da biossíntese, metabolismo e da ação dos
hormônios esteroides são polimórficos. O polimorfismo nesses genes parece representar
biomarcadores de longa data de exposição endógena de hormônios esteroides (202,203).
A informação de que as índias teriam muito poucos casos de câncer
de mama e que apresentariam mamas pouco densas poderia explicar em parte a proteção
para o câncer de mama que essa população teria. Em nosso estudo, escolhemos dois
polimorfismos, um de cada receptor, o MspI do receptor alfa de estrogênio e o PROGINS,
que é do receptor de progesterona, pois tiveram associação quase significativa em dois
estudos (19,20) realizados na população não índia do Estado de São Paulo.
Existem poucos estudos na literatura relacionando densidade
mamográfica com esses polimorfismos. Nossos resultados encontraram 39 (29%) índias
com o genótipo homozigoto mutado para o polimorfismo ER-MspI e nenhuma para o
polimorfismo PROGINS. Quando avaliamos os heterozigóticos, encontramos 75 (55,5%)
índias com o polimorfismo MspI e 5 (3,7%) com o polimorfismo PROGINS. Não houve
significância estatística para a associação entre os polimorfismos e densidade
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mamográfica. Chambô encontrou o polimorfismo PROGINS heterozigoto em 24 (19%)
mulheres de 123 estudadas e também nenhuma homozigoto mutada. Ramos et al.
encontraram o polimorfismo MspI em 65 mulheres de 115 estudadas (56%), sendo 33
heterozigotas e 32 homozigotos mutadas (19,20).
Comparando

essas

populações,

encontramos

diferenças

na

frequência dos polimorfismos: o MspI chegando a 84% de incidência nas índias, bem
mais elevado que os 56% encontrados por Ramos et al. na população paulista, e o
PROGINS, sobre o qual encontramos mais estudos, verificando que a frequencia deste
polimorfismo é bem menor nas índias do que na população não índia (Tabela 12).

Tabela 12. Comparação da presença de PROGINS nos diferentes estudos
Wang-Gohrke
et al.,
Forma selvagem (A1 A1)

(166)

Linhares
et al.,

(178)

Chambo
et al.

(19)

Giacomazzi
et al.,

(179)

Presente
estudo

70,9%

65,3%

80,5%

72,5 %

96,4%

Forma heterozigótica (A1 A2)

26%

34,6%

19,5%

25,5%

3,6%

Forma mutada (A2 A2)

3,1%

2,1 %

2%

Avaliando esses dados, poderíamos supor que a presença do
polimorfismo MspI não teria relação com a densidade mamográfica, já que a maioria
das índias apresenta este polimorfismo em pelo menos um dos alelos e tem mamas
não densas. Por outro lado, é reforçada a hipótese de que a presença do polimorfismo
do PROGINS poderia estar associada a mamas densas, já que, das 135 índias
estudadas, apenas 5 apresentaram este polimorfismo e suas mamas são
predominantemente não densas.
Sabendo-se da importância da densidade mamográfica como fator de
risco independente, principalmente naquelas com padrão 4 da classificação BI-RADS®,
talvez devêssemos implementar essa classificação na prática clínica, orientando, por
exemplo, a ultrassonografia complementar de rastreamento nessa subpopulação. Valem
a pena todos os estudos que busquem uma explicação para a variação individual de
densidade mamográfica para, quem sabe, possamos intervir, alterando esse padrão
mamográfico e, consequentemente, o risco para o câncer de mama. Apesar de todos os
estudos realizados que buscam a explicação para variação individual da densidade
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mamográfica, ainda não se identificou uma forte e clara associação com quaisquer
fatores, sejam clínicos, biológicos ou genéticos. Talvez o estudo da população indígena
que apresenta baixa incidência de câncer de mama possa nos auxiliar. No entanto, além
de escassos, os estudos nessa população esbarram em rigorosa legislação e entraves
burocráticos, desanimando a maioria dos pesquisadores.
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6. CONCLUSÕES
Na avaliação da população de mulheres indígenas do município do
Oiapoque, na região norte do Estado do Amapá, observou-se que:
1.

O

padrão

mamográfico

não

denso

foi

predominante,

independentemente do status menopausal.
2. A densidade mamográfica foi associada significativamente com a
idade, status menopausal, níveis de FSH e E2 nesta população.
3. O polimorfismo PROGINS foi encontrado em apenas 3,7% da
mulheres indígenas.
4. O polimorfismo MspI foi encontrado em 84,4% das mulheres
indígenas.
5. Não houve correlação dos polimorfismos com a densidade
mamográfica.
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7. ANEXOS
Anexo 1. Termo de responsabilidade
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Anexo 2. Termo de consentimento livre esclarecido
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Anexo 3. Autorização da Comissão de Ética em Pesquisa da Unifesp
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Anexo 4. Termo de autorização dos caciques
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77

78

79

80

81

82
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Anexo 5. Autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP
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Anexo 6. Mudança de orientador
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Anexo 7. Solicitação de autorização para Funai
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88

89

90

91
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Anexo 8. Solicitação de autorização para Funasa
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Anexo 9. Solicitação para Funasa sobre o número de casos registrados de
câncer de mama nas índias no estado do Amapá
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Anexo 10. Dados amostrais
Tabela A. Dados demográficos e antecedentes clínicos das mulheres indígenas
estudadas
N°

Nome

Idade

IMC

IM

MENO

PAR

PRIM

TA

CO

001

ML

59

34

12

40

19

12

20

Não

002

MRN

56

28,2

12

46

10

12

20

Não

003

MLM

62

24

16

48

1

18

0,5

Não

004

MVMG

51

31

13

Não

7

12

1

Não

005

RNS

55

30

13

48

6

13

0

Não

006

RSV

40

35

12

Não

5

14

10

Não

007

ACS

51

24

12

47

6

14

7

Não

008

DMS

51

27,5

13

48

12

14

21

Não

009

RAFA

45

23,5

14

Não

2

17

2,5

Não

010

MDNS

43

26

11

Não

13

15

26

Não

011

MDA

42

30,5

12

Não

5

14

10

Não

012

ES

40

24

10

Não

6

15

9

Não

013

LS

63

27

12

46

13

14

14

Não

014

MOSS

49

30

12

48

11

15

15

Não

015

MGAK

56

29,5

13

49

9

16

9

Não

016

LGC

42

34

14

Não

8

16

16

Não

017

AF

66

20

13

48

9

14

9

Não

018

MSO

60

29

12

50

13

13

26

Não

019

ES

40

28

13

Não

5

17

10

Não

020

MLI

54

19,3

13

Não

9

16

18

Não

021

MIS

63

19

12

46

13

15

13

Não

022

MJN

62

22

14

47

9

16

19

Não

023

MJP

43

18,23

14

49

8

17

30

Não

024

MMA

41

25

12

Não

11

13

30

Sim

025

MCN

50

30

12

Não

10

15

15

Não

026

MCS

42

21,5

13

Não

11

15

12

Não

027

MPS

56

20,9

12

48

11

14

33

Não

028

MJN

71

22

16

50

8

16

8

Não

029

ES

46

29

13

46

4

17

16

Não

030

MMB

43

23

14

Não

8

16

8

Não

031

MZE

59

25

13

50

8

15

12

Não

032

MMS

61

39,8

15

50

8

16

8

Não

033

MDNG

48

23

13

Não

6

17

15

Não

034

MFP

40

20

12

Não

9

16

18

Sim

035

MFN

48

26

12

Não

1

22

1

Não

036

MING

42

70

13

Não

13

15

26

Sim

037

MGB

47

22

12

Não

9

17

2

Não

038

MLH

42

21,9

12

Não

2

19

4

Sim

039

MRT

45

20

12

Não

6

17

12

Não

97
040

ET

40

25

13

Não

9

15

9

Não

041

MIS

46

21,9

13

Não

7

16

7

Não

042

MLF

50

24

12

48

7

16

14

Não

043

MSO

44

19,5

12

Não

9

15

15

Sim

044

MIS

42

24

12

Não

6

15

12

Não

045

INS

43

21

13

40

5

16

10

Não

046

NN

41

24

14

Não

6

18

12

Não

047

MNM

42

19,4

12

Não

11

15

24

Sim

048

SSF

42

24

11

Não

9

16

4,5

Não

049

MNL

47

21

12

44

10

15

20

Não

050

MGF

73

22

12

48

12

15

12

Não

051

PIS

64

29

13

48

12

14

36

Não

052

HF*

44

27,5

13

Não

10

15

10

Não

053

VI

41

21

13

Não

4

17

4

Não

054

EMI

45

20,5

13

Não

7

16

7

Não

055

JPB*

45

26

12

Não

7

15

7

Não

056

MLF

42

23

13

Não

13

15

13

Não

057

DS

56

25,6

13

43

9

17

12

Não

058

MB

42

26

12

Não

10

14

10

Não

059

MGM

51

17,6

14

47

7

16

10

Não

060

MFG

73

18,4

12

50

9

14

9

Não

061

MLN

46

25

11

44

10

13

20

Não

062

MTD

52

29

12

45

5

16

10

Não

063

ON

74

20,5

12

49

10

17

20

Não

064

GN

91

27

12

50

7

15

9

Não

065

MCP

50

25

13

48

9

16

27

Não

066

NSP

48

39

12

48

8

16

12

Não

067

MCS.2a

46

33,3

12

Não

10

15

10

Não

068

MLM

47

31,9

12

42

8

14

16

Não

069

ESF*

53

20,8

13

Não

7

16

6

Não

070

MLD*

53

31

14

Não

5

15

9

Não

071

MN

45

30,9

13

Não

11

16

22

Não

072

OS

48

24,9

13

45

11

16

11

Não

073

MAS

59

23

12

44

4

14

15

Não

074

MLN

41

23,8

13

Não

11

14

11

Não

075

MDN

58

25,4

14

46

10

16

30

Não

076

CAK

71

23

14

52

11

15

11

Não

077

CS

44

22,1

12

Não

16

14

24

Não

078

LSB

40

21,8

12

Não

12

16

20

Não

079

AIL

42

19,9

12

Não

5

16

9

Não

080

MLS

58

26,3

14

50

9

17

15

Não

081

MSO

55

20

16

49

9

15

9

Não

082

AS

67

22,2

14

51

11

14

11

Não

083

IS

40

21,5

11

Não

6

15

10

Sim

084

MING

68

26

14

50

7

15

9

Não

98
085

AFS

72

17,9

13

50

9

14

6

Não

086

MLFK

60

18,4

15

52

7

16

7

Não

087

MGS

51

26

12

48

8

16

16

Não

088

OA

59

21

13

50

13

13

20

Não

089

MIMK

46

16,7

12

Não

9

16

15

Não

090

MRM

63

25

13

49

10

14

10

Não

091

VS

67

28,5

14

50

13

14

20

Não

092

LGN

50

25,9

14

40

4

17

11

Não

093

JS

45

26

11

Não

11

14

15

Não

094

IS

45

24

14

45

12

13

8

Não

095

RF

40

26

13

Não

8

17

8

Não

096

TFF

43

30,9

14

Não

14

15

22

Não

097

GI

43

33

13

Não

10

15

10

Não

098

SAF

40

22

14

Não

12

16

10

Sim

099

EM

72

27,5

15

50

5

17

12

Não

100

TS

72

23

13

49

10

15

11

Não

101

RF

56

15,3

14

50

0

-

0

Não

102

AS

57

22

14

49

10

15

18

Não

103

IB

49

23

14

47

10

17

10

Não

104

MIS

44

30

10

Não

11

14

15

Não

105

MRF

47

20

13

Não

4

17

8

Não

106

MHF

42

26,5

13

Não

10

14

10

Não

107

MIMG

46

27,4

15

Não

2

17

4

Não

108

MS

42

26,4

13

Não

10

16

10

Não

109

ISHC

44

24,6

14

Não

8

15

32

Não

110

MS

52

24,3

14

50

11

15

8

Não

111

MCF

42

26

12

Não

7

14

7

Não

112

MF

46

19,8

12

Não

10

16

5

Não

113

DNM

49

24

12

Não

9

15

18

Não

114

MEN

51

25

14

Não

10

14

16

Não

115

MES

57

23

13

50

16

15

16

Não

116

NMG

43

28,5

13

Não

5

16

15

Não

117

FVB

41

23

12

Não

5

17

10

Não

118

DS

43

24

14

Não

5

20

10

Não

119

MTCJ

46

18,2

11

Não

1

16

0,5

Não

120

MM

43

23,5

14

Não

5

15

5

Não

121

MOF

43

20,5

13

43

10

16

20

Sim

122

MSK

41

24

13

Não

16

16

32

Não

123

SVF

48

25

13

Não

6

14

6

Não

124

KCSA

41

33

13

Não

14

16

14

Sim

125

MDSQ

44

28

13

41

11

17

22

Não

126

FAF

49

23

14

46

6

16

12

Não

127

MCN

42

23

14

48

7

17

21

Não

128

MESK

42

22,9

13

Não

10

14

15

Não

129

RP

42

27

11

Não

11

16

20

Não

99
130

MLF

40

29

13

Não

12

16

12

Não

131

RMS

52

27

13

44

12

17

18

Não

132

MCS

63

22,5

13

49

11

16

11

Não

133

MLS

72

22,8

13

49

9

16

12

Não

134

RMS

53

30

16

50

9

16

9

Não

135

MAN

52

22,5

11

48

11

15

22

Não

136

MS

48

21

12

48

12

16

20

Não

137

LFP

52

20,4

13

48

8

17

10

Não

138

HB

58

18,2

12

50

7

15

14

Não

139
BS
43
37
12
Não
8
15
16
Não
IMC = índice de massa corpórea; IM = idade à menarca, em anos; MENO = idade à menopausa, em
anos; PAR = paridade; PRIM = idade, em anos, ao ter o primeiro filho; TA = tempo de amamentação, em
anos; CO = uso de contraceptivo.
*As mamografias das índias 52 e 55 se danificaram e foram excluídas da análise estatística final. As
amostras de sangue das índias 69 e 70 também foram declaradas impróprias para análise.
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Anexo 11. Fotografias realizadas durante o estudo
Chegada à Aldeia Indígena Tukai, onde acontecem as assembleias anuais. Na foto à
esquerda, o pesquisador com o motorista da caminhonete que fez o transporte até a
aldeia

O pesquisador, explicando o estudo às lideranças indígenas, entre elas o cacique
Roberto, chefe da aldeia Tukay
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O pesquisador conversando com o padre Nello Rifaldi, que trabalha com os índios há
mais de 30 anos e ajudou a explicar aos caciques sobre a importância do estudo

Cozinha da aldeia Tukay

Casa do Índio em Macapá: índias reunidas para embarcarem no ônibus para voltarem
a suas aldeias depois de serem examinadas
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Abstract
Background: Mammographic density is known to be one of the main risk factors for
breast cancer and presents individual variations due to various factors. It is also of
scientific knowledge that the indigenous groups present less dense breasts compared
with non-indigenous populations, and that breast cancer is rare in this ethnic group. This
study aims to evaluate the clinical characteristics of indigenous population of the state
of Amapá and also the MspI and PROGINS polymorphisms of the estrogen and
progesterone receptor genes, associating them with the mammographic density in
indians who had never undergone mammography. Knowing that the clinical
characteristics and sex steroids affect mammographic density, we sought the finding of
low mammographic density in this population and some explanation for the difference in
mammographic density and in breast cancer incidence.
Methods: We studied 135 women of indian ethnicity without clinical or mammographic
alterations and who had never used hormone therapy. All of them were transported to
the state capital Macapá to undergo interview, bilateral mammography and collection of
biological material. The interview was held at the Indian House through local interpreter;
mammographic density was determined by three independent observers, two subjective
evaluations were based on the classification of the ACR-BI-RADS® 2003 and another
was computerized (software Adobe Photoshop, v. 10.0). Blood samples were taken for
DNA extraction according to the illustra Kit protocol (GE Healthcare) and then PCRRFLP (polymerase chain reaction - restriction fragment polymorphism length) was held
for analysis of MspI and PROGINS polymorphisms in the estrogen and the
progesterone receptor genes.
Result: High agreement was found in mammographic density between observers
through Pearson's correlation coefficients R, Spearman Correlation and Kappa, with p =
0.001. We found 82% of Indian women with not dense breasts and 18% with dense
breasts, with a mean age of 50.4 years. The clinical characteristics associated with
mammographic density were age (p = 0.0001), FSH levels (p < 0.001) and estrogen
levels (p < 0.01). There was no statistical difference between the groups of dense and
not dense breasts for PROGINS and ER-MspI polymorphisms genotypes.
Conclusion: Mammographic density in indian women is predominantly low, regardless
of menopausal status. Mammographic density is significantly associated with age
menopausal status, FSH and E2 levels in this population. The PROGINS polymorphism

was found in 3.7% of the women and Mspl in 84.4%. No correlation was found of
polymorphism with mammographic density.

Apêndices
Um relato
O desenvolvimento deste estudo teve algumas peculiaridades próprias de
investigações de campo envolvendo povos indígenas, dificuldades baseadas tanto nas
contingências burocráticas quanto em aspectos culturais da relação com as lideranças
indígenas e na logística do transporte das índias. Decidimos expor este relato por dois
motivos: primeiro, pela curiosidade em si, já que várias das decisões metodológicas
tomadas ao longo do desenvolvimento do estudo têm explicações nessa história.
Segundo porque, ao tornar públicas certas soluções a problemas encontrados,
permitimos que outros pesquisadores previnam ou ao menos se preparem melhor para
os obstáculos.
Com a perspectiva da implantação do curso de medicina na Universidade
Federal do Amapá, surgiu a ideia de fazer a pós graduação. Procurei o Prof. Claudio
Kemp durante um congresso, e ele, muito receptivo, sugeriu que eu iniciasse um
estágio probatório na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com presença de
uma semana mensal. Falou-me da linha de pesquisa em que estava envolvido
(densidade mamográfica e polimorfismos), na qual fiquei interessado.
Elaborei um projeto buscando estar dentro da linha de pesquisa e, ao mesmo
tempo, trazer a realidade da região amazônica onde habito. Quando apresentei o
projeto sobre as índias, o prof. Kemp, com os olhos brilhando, me disse: “isso dá
publicação internacional!”, e logo me avisou que eu iria enfrentar muita dificuldade para
estudar a população indígena.
Então encaminhei o projeto ao Comitê de Ética (CEP) da UNIFESP, que o
aprovou, porém eu somente poderia dar início após a aprovação do Conselho Nacional
de Ética em Pesquisa (CONEP), em Brasília. Este somente aprovaria com um
documento de autorização das lideranças legítimas das comunidades indígenas, o que
envolvia os caciques. Gerou-se um problema, pois como necessitava de 150 índias a
partir dos 40 anos e as aldeias são pequenas, teríamos de obter autorizações de cerca
de 9 caciques. Consegui, através da Fundação Nacional do Índio (Funai), de Macapá, o
apoio para reunir-me com duas associações de povos indígenas na capital (as
organizações indígenas representativas dos povos indígenas do Amapá possuem
escritório na cidade de Macapá). Com antecedência de 30 dias, foi-me solicitado que

enviasse o projeto para as associações. Então, por duas vezes, apresentei o projeto
para alguns caciques e nas duas tive negativas, sem nenhuma possibilidade de
retomada do assunto, pois alguns caciques demonstraram irritação durante a reunião.
Já pensando em desistir dessa população, fui novamente à Funai buscando
outra alternativa, já que existiam mais associações. Então foi-me dito que anualmente
ocorre uma reunião na região do Oiapoque das comunidades pertencentes à APIO
(Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque) e que poderiam tentar conseguir um
espaço para eu apresentar o projeto para a comunidade. Conseguimos 20 minutos
para apresentação e participei da Assembleia de Avaliação e Programação dos Povos
Indígenas do Oiapoque, em fevereiro de 2008. Foi necessário o aluguel de um carro
com tração 4 X 4 devido à dificuldade de acesso no mês de fevereiro, que é época das
chuvas, e pernoitar uma noite na aldeia. Com a ajuda do Padre Nello Rifaldi, que
trabalha com a população indígena há muitos anos, consegui convencer os caciques a
autorizarem o projeto e assim obtive a aprovação da CONEP.
O passo seguinte seria obter a autorização para fazer o recrutamento das índias,
transporte, entrevista, realização de mamografia e coleta de sangue; para tanto,
necessitava da autorização da Administração Executiva Regional de Macapá, da Funai,
que solicitou que enviasse o projeto para a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisa
da Funai em Brasília. Esta solicitou que enviasse o projeto para o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para “análise do mérito científico”.
Com o parecer favorável do CNPq, retornei para a Funai Macapá para autorização
local e apoio. Fui informado de que as CASAIs (Casa do Índio) onde eu teria que
hospedar as índias tanto na cidade do Oiapoque quanto em Macapá são de
responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), e necessitava de
autorização da Coordenação Regional da FUNASA no Amapá, que foi obtida em
dezembro de 2008, tratando-se da última, lembrando que a primeira obtida da CEP foi
em junho de 2007.
Porém, logo após ter recebido em mãos o documento da autorização dos
caciques, fui surpreendido pela trágica notícia do falecimento do meu orientador Prof.
Claudio Kemp, que tinha muito entusiasmo pela pesquisa. Perdi um pouco o ânimo e o
rumo, mas felizmente o Prof. Afonso Nazário aceitou ser meu orientador e me
proporcionou, juntamente com a Profa. Simone Elias, toda orientação de que eu
necessitava, de forma profissional e amiga.

A parte mais trabalhosa iria iniciar, que era a logística para o transporte das
índias da aldeia até Macapá: teria que passar pelo convencimento e recrutamento para
fazer a mamografia, transportar as índias das aldeias para a cidade do Oiapoque em
“voadeiras” ou carros, a depender do acesso do transporte de ônibus, incluindo
alimentação, pois a estrada em parte é ruim, demandando cerca de 10 horas de
viagem para a CASAI Macapá (cerca de 450 km de distância). Na CASAI, ainda
dependemos de vagas pois geralmente há muitos índios hospedados (tivemos que
comprar alguns colchonetes para acomodação). Era ainda necessário transporte ao
hospital para mamografia e retornar as índias para as aldeias. Como não contei com
nenhum apoio financeiro de bolsa, o custo tornou-se um empecilho, sendo que o mais
caro foi o transporte por ônibus, a um custo de mais de cinco mil reais por viagem,
sendo necessárias cinco viagens no total. Felizmente, após bastante insistência,
consegui apoio do Governo do Estado, que financiou parte deste custo. Para viabilizar
tudo, levamos quase um ano.
Coletamos sangue para análise dos polimorfismos e dosagem hormonal, que foi
feita em laboratório em Curitiba, pois este além de possuir certificação de qualidade,
descobri que pratica preços diferenciados para quem está desenvolvendo pesquisa. As
mamografias foram digitalizadas em São Paulo, o que também atrasou pois o scanner
da UNIFESP estava com defeito e, por se tratar de equipamento especial, tivemos que
aguardar mais de três meses para chegar uma nova placa eletrônica. Os kits para
extração do DNA e análise dos polimorfismos foram também adquiridos por mim a um
custo de mais de oito mil reais.
O desenvolvimento desta pesquisa foi em grande parte um exercício de
paciência e perseverança, acredito que mais trabalhoso do que a parte científica em si.
Seria importante que tivéssemos mais auxílio no Brasil para o desenvolvimento de
pesquisas com a desburocratização e apoio financeiro. Valeu muito a pena, e pretendo
continuar na linha de pesquisa com a comunidade indígena do Amapá, pois acredito
que muito temos a aprender com as pessoas dessa etnia.
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