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A escolha de Angelina Jolie
A retirada preventiva das mamas e a cancerofobia

Sempre que uma celebridade revela uma luta particular, ela cresce aos

olhos do público. Os momentos de fragilidade igualam as pessoas. No

tapete vermelho do Oscar ou fora dele, o que nos une é a esperança de

respirar por mais tempo. Para reduzir o risco de câncer, a atriz Angelina

Jolie, 37 anos, optou pela retirada preventiva das mamas. Depois de ver

a mãe morrer de câncer de ovário (após uma luta de dez anos contra a

doença), Angelina submeteu-se a um teste genético e optou pela

cirurgia.

Foi uma escolha corajosa. Não é a única, nem deve ser interpretada

como um modelo de comportamento. Desde o final dos anos 90, muitas

brasileiras tomaram a mesma decisão. Para entender as motivações e os

riscos, conversei com o oncogeneticista José Claudio Casali da Rocha.

Há 15 anos, ele criou um núcleo de aconselhamento genético para

pacientes de câncer no Hospital A. C. Camargo, em São Paulo. Foi o

primeiro serviço desse tipo no Brasil. Depois de concluir o pós-doutorado

em farmacogenética nos Estados Unidos, Casali da Rocha foi diretor

médico do Banco Nacional de Tumores e DNA do Instituto Nacional do

Câncer (INCA). Atualmente, ele coordena um ambulatório para pacientes

do SUS no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, e mantém consultórios

privados na capital paranaense, no Rio e em São Paulo.

ÉPOCA – A decisão da atriz Angelina Jolie pode influenciar as

brasileiras?

Casali da Rocha – As pacientes não podem se guiar pela decisão da

Angelina Jolie, da Amélia ou de qualquer outra mulher. Essa é uma

escolha muito particular, com a qual vão conviver para o resto da vida. Trabalho com oncogenética

desde 1998. No início, as brasileiras resistiam à ideia de se submeter a essa cirurgia. Hoje noto um

movimento no sentido inverso. Muitas pacientes chegam ao consultório dizendo que querem retirar as

duas mamas só porque surgiu um pequeno nódulo em uma delas. Mulheres que sequer têm histórico

familiar da doença pensam em extrair as mamas preventivamente. São movidas pela cancerofobia.

ÉPOCA – O que é essa cancerofobia?

Casali da Rocha – Há uma fantasia disseminada em relação ao câncer. As pessoas ainda associam o

câncer à morte. Nessas situações, preciso convencer a paciente a não fazer a cirurgia. A mastectomia

profilática é uma opção entre várias outras e precisa ser adotada com critério. As mulheres que ainda

não fizeram o teste genético não devem pensar em mastectomia preventiva, mesmo que tenha vários

casos de câncer na família. O importante é que elas tenham a oportunidade de passar por um

geneticista. Mesmo que uma família tenha vários casos hereditários de câncer, várias mulheres e vários

homens daquele grupo não serão afetados.  

ÉPOCA – Quais são os testes disponíveis no Brasil?

Casali da Rocha – As mutações só podem ser identificadas por meio de teste genético, feito a partir de

uma amostra de sangue ou de saliva. Mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 aumentam o risco de
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câncer de mama, ovário, pâncreas, melanoma, próstata, intestino. A via genética que causa o câncer

de mama hereditário é como uma via de metrô. São várias estações. Temos o teste para checar

problemas em duas estações (os genes BRCA1 e BRCA2), mas sabemos que a linha é bem mais longa.

Outros 22 genes que podem ser a causa dos tumores hereditários de mama já foram identificados. Não

temos esses testes no Brasil, mas eles já existem nos Estados Unidos e na Europa. Mesmo que uma

família não tenha mutações no BRCA1 e no BRCA2, a causa dos tumores hereditários pode ser

alterações em outros genes.

ÉPOCA – Quais são as dificuldades das mulheres

depois da mastectomia preventiva?

Casali da Rocha – A questão da identidade do corpo

precisa ser muito bem trabalhada. A cirurgia não deixa

de ser uma mutilação. A sensibilidade da mama muda.

Muitas pacientes dizem que notam uma perda do tato

nas mamas. Algumas dizem que a sensibilidade

melhora com o tempo. Outras relatam que essa

dificuldade é permanente. A mama é um órgão

importante para a autoimagem e para a autoestima. É

uma questão que afeta a relação do casal. Noto que

muitos maridos se entusiasmam com a ideia da

cirurgia. Acham que é um “upgrade”, uma “turbinada”

nos seios. A mulher não pode se deixar influenciar por

esse entusiasmo. Quem vai lidar com a nova situação

é ela.

ÉPOCA – Existe um medo anterior à realização da

cirurgia que é o medo de enfrentar o resultado

do teste. Como lidar com ele?

Casali da Rocha – Costumo fazer um teatrinho

durante as consultas. Antes do teste, procuro

estimular a paciente a pensar sobre o que fazer com o

resultado. Proponho uma reflexão sobre diferentes

situações. Depois de algumas sessões, quando ela faz

o teste já está decidida sobre como agir diante do

resultado. Se for negativo, é um alívio. Se for positivo,

ela não se sente perdida. Já imaginou o risco real,

refletiu sobre ele e sabe o que prefere fazer. No nosso

teatrinho, a paciente vivencia a situação que viverá

naquele futuro próximo. Algumas sentem que são

capazes de lidar com a ideia de descobrir um tumor de

dois milímetros, tratá-lo e se recuperar. Nesses casos,

não há razão para retirar as mamas preventivamente.

Outras não querem ter qualquer experiência de

câncer, mesmo que seja um tumor bem inicial e

perfeitamente curável.  

ÉPOCA – Qual é o fator que mais influencia a

decisão da mulher?

Casali da Rocha – É a experiência de câncer que ela

teve na família. Se eu disser a uma mulher que ela

tem 80% de risco de desenvolver um tumor de mama,

ela pode achar que está entre as 80 que terão a doença ou entre as 20 que não terão. Ela também

pode achar que será capaz de enfrentar o tratamento e se curar. Ou pode achar que morrerá cedo. A

decisão da mulher é baseada na percepção de risco. Se colocarmos água até a metade de um copo,
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algumas pessoas vão achar que ele está meio cheio. Outras vão achar que está meio vazio. Nessa

questão da mastectomia preventiva, acontece exatamente isso. Se a irmã, a mãe ou outra pessoa

querida lidou bem com o tratamento e sobreviveu, a mulher tende a não fazer a cirurgia. Se a

experiência foi negativa, ela costuma optar pela mastectomia.

ÉPOCA – Qual é a recomendação para as mulheres que têm vários casos de câncer de mama

na família, mas não pode fazer o teste?

Casali da Rocha – O rastreamento do câncer de mama deve começar mais cedo. A partir dos 20 ou 25

anos. Os exames da mama devem ser feitos semestralmente e não apenas uma vez por ano. A

mamografia não é o exame ideal na população jovem. As mulheres jovens têm mamas densas (com

pouca gordura), o que dificulta a identificação de pequenos tumores. Indicamos a ultrassonografia das

mamas e os exames de ressonância magnética. Esse rastreamento é uma possibilidade de diagnóstico

bastante precoce. É possível identificar tumores de dois milímitros e tratar a mulher. Mas o ideal, nas

famílias de risco, é fazer o teste genético. Se a mulher não tiver herdado a mutação que aumenta o

risco de câncer, ela vai fazer o acompanhamento recomendado a qualquer mulher.

ÉPOCA – E se ela fizer o teste genético e ficar comprovado que herdou a mutação?

Casali da Rocha – Se ela tiver a mutação, vai precisar continuar fazendo os exames de

ultrassonografia e ressonância magnética. Outra opção é a quimioprevenção, um tratamento com

bloqueadores hormonais (tamoxifeno ou raloxifeno) durante cinco anos, mesmo que o câncer não tenha

se manifestado. Essas drogas são comumente usadas no tratamento da doença. Como os efeitos

colaterais são toleráveis, é uma alternativa que oferecemos às pacientes. Essa estratégia reduz em

50% o risco de câncer de mama. 

ÉPOCA – Quais são as dificuldades de acesso ao teste genético?

Casali da Rocha – Infelizmente, não está disponível na rede pública. Os pacientes do SUS têm acesso

a eles se conseguirem se enquadrar em projetos de pesquisa de alguns hospitais, mas o número de

voluntários e os recursos são limitados. O governo ainda não se posicionou. De todos os casos de

câncer de mama, 10% são hereditários. Em geral, eles ocorrem em mulheres jovens. Existe um

fenômeno chamado de antecipação. A cada geração, o tumor aparece mais cedo. A mãe teve o câncer

aos 55 anos, a filha tem aos 35 anos e assim por diante. Os planos de saúde começaram a cobrir o

teste, mas é difícil convencê-los a pagar. Os convênios alegam questões burocráticas, dizem que não

existe um código relacionado à prestação desse serviço. Dificultam as coisas de propósito. Parece que

não percebem que vários estudos de custo-efetividade já demonstraram que oferecer o teste sai mais

barato que bancar o tratamento da doença no futuro. As mulheres que podem, pagam cerca de R$ 4

mil pelo teste.  

ÉPOCA – A maioria das pacientes opta pela cirurgia, como fez Angelina Jolie?

Casali da Rocha – Na minha experiência profissional, cerca de 90% das pacientes que recebem o

teste genético positivo optam pela mastectomia preventiva. O teste tem um peso muito forte. É um papel

atestando o risco. A ficha cai, mas a decisão não pode ser movida pelo medo. As mulheres precisam

entender que a cirurgia não é uma emergência. Se ela é jovem e deseja ter filhos, pode pensar em

engravidar, amamentar e, talvez mais tarde, optar pela cirurgia. Durante esse tempo, ela pode ser

acompanhada bem de perto. Se o câncer se manifestar, ele poderá ser diagnosticado e tratado. É uma

escolha pessoal, que precisa ser precedida de muita reflexão.

E você? O que achou da decisão de Angelina Jolie? Teve alguma experiência com o câncer? Conte pra

gente. Queremos ouvir sua opinião.

(Cristiane Segatto escreve às sextas-feiras)


